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INTRODUÇÃO

Escreveu a poderosa Al Jazeera, para resumir 2016, que este foi o ano em que “o mundo deixou de se preocupar com os 

refugiados”. À medida que aumentavam as mortes no Mediterrâneo – registaram-se cerca de 5 098 em 2016 – a empatia em 

relação a esta população tão vulnerável foi diminuindo e a agenda securitária impôs-se à agenda da solidariedade e da partilha 

de responsabilidades.

De facto, foi com muros que se tentou resolver o problema das migrações forçadas na Europa em 2016. Hungria, Bulgária, 

Áustria, França (Calais), Espanha (Melilla), para citar alguns exemplos, da estratégia adotada por alguns países para diminuir o 

fluxo de migrantes e refugiados.

Em resultado, o número diminuiu, de mais de um milhão em 2015 para cerca de 388 mil em 2016, mas a crise de refugiados 

no mundo está longe de estar resolvida - apenas se deslocou da Europa. É um sinal de que este continente ainda não está unido 

numa política comum de asilo. 

Também Portugal assistiu a um decréscimo no número de pedidos. Até final de Dezembro de 2016 foram comunicados ao 

Conselho Português para os Refugiados (CPR), pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 691 pedidos espontâneos de 

proteção internacional, um decréscimo de 20% em comparação com o ano anterior, durante o qual foram apresentados 872 

pedidos. A estes, acrescem os 781 requerentes que chegaram a Portugal em 2016 ao abrigo do Programa Nacional de 

Recolocação, provenientes dos hotspots localizados em Itália e na Grécia, sendo as nacionalidades mais expressivas Eritreia e 

Síria.

Portugal tem estado, assim, na linha da frente no que concerne ao acolhimento da população recolocada – é o quinto país 

que mais acolheu pelo Mecanismo de Recolocação da UE. Como referido, chegaram ao país 781 pessoas até ao final de 2016 – 1 

214 até 5 de abril de 2017.

O CPR apoiou um total 303 pessoas – cerca de 25% do total - no âmbito das 18 parcerias que mantém com 17 municípios e 

com a Fundação INATEL, desde o início do Programa, em Dezembro de 2015. 

No que concerne ao alojamento, este Conselho garantiu um abrigo a 1001 requerentes e beneficiários de proteção 

internacional em 2016, 785 pessoas através do Centro de Acolhimento para Refugiados, 54 crianças e jovens não acompanhados 

na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas e 162 requerentes recolocados no âmbito das parcerias estabelecidas a nível 

nacional pelo CPR.

Relativamente à assistência jurídica, social e emprego prestado por este Conselho, 2016 registou um número recorde de 

atendimentos - 9303: o Departamento Jurídico efetuou 4530 atendimentos a cidadãos de 62 nacionalidades, o que representa 

um aumento de 46% relativamente aos atendimentos efetuados no ano anterior (3098). Realizaram-se 1 900 atendimentos 

sociais no CAR, onde a intervenção efetivada focou diversas problemáticas, sendo as mais prementes a subsistência, a saúde, a 

educação e o alojamento. Na CACR, em 2016, realizaram-se 1608 atendimentos sociais. Os assuntos mais focados foram a 

educação, saúde, a sua situação jurídica e questões inerentes à vivência no centro.

A nível do emprego, em 2016, foram realizados 1265 atendimentos individuais, a cidadãos requerentes e beneficiários de 

proteção internacional, cidadãos imigrantes e cidadãos portugueses.

Ao nível da formação e informação pública, destaco as 53 ações de formação sobre Proteção Internacional e Asilo 

organizadas em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações, em que participaram 1060 pessoas, de todo o país. A estas 

acrescem as 91 ações e visitas de sensibilização em estabelecimentos de ensino do 1º, 2º, 3º ciclo e ensino secundário, 

Universidades e Escolas Superiores, câmaras municipais, grupos de teatro e em parceria com diferentes Associações 

nacionais. Destaco mais uma edição do e-SAR, a 16ª do curso de Asilo e Refugiados realizado a distância, em regime de E-

Learning. 

No XII Congresso Internacional “O Futuro da Europa Depende do Futuro dos Refugiados” que teve lugar na Fundação 

Calouste Gulbenkian em Novembro de 2016 analisou-se o futuro da Europa e o futuro dos refugiados na sociedade europeia. De 

facto, existe uma forte ligação entre os dois, na medida em que as decisões de hoje sobre a forma como acolhemos os 

refugiados e criamos as condições para uma integração bem-sucedida serão determinantes para o sucesso de ambos. Discutiu-

se igualmente a necessidade de se procurarem soluções políticas para os conflitos que levam as pessoas a fugir e a Europa tem 

que estar mais envolvida nestes esforços.

2016 foi assim um ano de enormes desafios e grandes realizações para o CPR, para conseguir responder às necessidades 

de milhares que escolheram Portugal como destino seguro. Foi também um ano de reconhecimento do trabalho que desenvolve 

há mais de 25 anos, desde logo, com a visita de Sua Excelência o Presidente da República ao CAR, no Dia Mundial do Refugiado; a 

visita do antigo Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, entre outras, que marcaram um ano de intenso trabalho. 

Este reconhecimento também se materializou com alguns prémios e homenagens, nomeadamente na Gala de 

Reconhecimento Social da Fundação INATEL, mas também o Prémios CEPSA ao Valor Social 2016, que muito nos honrou. 

Agradeço também, ao Secretário-geral das Nações Unidas, Engº António Guterres, que atribuiu o valor material do prémio 

Direitos Humanos 2016 da Assembleia da República, 25 000 euros, ao CPR.

Termino com um agradecimento muito especial a todas e a todos que têm colaborado com o CPR, colaboradores, 

estagiários e voluntários, parceiros, num ano com enormes desafios, mas que, em estreita cooperação, conseguimos realizar 

um vasto trabalho que apresentamos neste relatório.

Teresa Tito de Morais



CONSELHO
PORTUGUÊS

PARA OS
REFUGIADOS

INTRODUÇÃO

Escreveu a poderosa Al Jazeera, para resumir 2016, que este foi o ano em que “o mundo deixou de se preocupar com os 

refugiados”. À medida que aumentavam as mortes no Mediterrâneo – registaram-se cerca de 5 098 em 2016 – a empatia em 

relação a esta população tão vulnerável foi diminuindo e a agenda securitária impôs-se à agenda da solidariedade e da partilha 

de responsabilidades.

De facto, foi com muros que se tentou resolver o problema das migrações forçadas na Europa em 2016. Hungria, Bulgária, 

Áustria, França (Calais), Espanha (Melilla), para citar alguns exemplos, da estratégia adotada por alguns países para diminuir o 

fluxo de migrantes e refugiados.

Em resultado, o número diminuiu, de mais de um milhão em 2015 para cerca de 388 mil em 2016, mas a crise de refugiados 

no mundo está longe de estar resolvida - apenas se deslocou da Europa. É um sinal de que este continente ainda não está unido 

numa política comum de asilo. 

Também Portugal assistiu a um decréscimo no número de pedidos. Até final de Dezembro de 2016 foram comunicados ao 

Conselho Português para os Refugiados (CPR), pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 691 pedidos espontâneos de 

proteção internacional, um decréscimo de 20% em comparação com o ano anterior, durante o qual foram apresentados 872 

pedidos. A estes, acrescem os 781 requerentes que chegaram a Portugal em 2016 ao abrigo do Programa Nacional de 

Recolocação, provenientes dos hotspots localizados em Itália e na Grécia, sendo as nacionalidades mais expressivas Eritreia e 

Síria.

Portugal tem estado, assim, na linha da frente no que concerne ao acolhimento da população recolocada – é o quinto país 

que mais acolheu pelo Mecanismo de Recolocação da UE. Como referido, chegaram ao país 781 pessoas até ao final de 2016 – 1 

214 até 5 de abril de 2017.

O CPR apoiou um total 303 pessoas – cerca de 25% do total - no âmbito das 18 parcerias que mantém com 17 municípios e 

com a Fundação INATEL, desde o início do Programa, em Dezembro de 2015. 

No que concerne ao alojamento, este Conselho garantiu um abrigo a 1001 requerentes e beneficiários de proteção 

internacional em 2016, 785 pessoas através do Centro de Acolhimento para Refugiados, 54 crianças e jovens não acompanhados 

na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas e 162 requerentes recolocados no âmbito das parcerias estabelecidas a nível 

nacional pelo CPR.

Relativamente à assistência jurídica, social e emprego prestado por este Conselho, 2016 registou um número recorde de 

atendimentos - 9303: o Departamento Jurídico efetuou 4530 atendimentos a cidadãos de 62 nacionalidades, o que representa 

um aumento de 46% relativamente aos atendimentos efetuados no ano anterior (3098). Realizaram-se 1 900 atendimentos 

sociais no CAR, onde a intervenção efetivada focou diversas problemáticas, sendo as mais prementes a subsistência, a saúde, a 

educação e o alojamento. Na CACR, em 2016, realizaram-se 1608 atendimentos sociais. Os assuntos mais focados foram a 

educação, saúde, a sua situação jurídica e questões inerentes à vivência no centro.

A nível do emprego, em 2016, foram realizados 1265 atendimentos individuais, a cidadãos requerentes e beneficiários de 

proteção internacional, cidadãos imigrantes e cidadãos portugueses.

Ao nível da formação e informação pública, destaco as 53 ações de formação sobre Proteção Internacional e Asilo 

organizadas em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações, em que participaram 1060 pessoas, de todo o país. A estas 

acrescem as 91 ações e visitas de sensibilização em estabelecimentos de ensino do 1º, 2º, 3º ciclo e ensino secundário, 

Universidades e Escolas Superiores, câmaras municipais, grupos de teatro e em parceria com diferentes Associações 

nacionais. Destaco mais uma edição do e-SAR, a 16ª do curso de Asilo e Refugiados realizado a distância, em regime de E-

Learning. 

No XII Congresso Internacional “O Futuro da Europa Depende do Futuro dos Refugiados” que teve lugar na Fundação 

Calouste Gulbenkian em Novembro de 2016 analisou-se o futuro da Europa e o futuro dos refugiados na sociedade europeia. De 

facto, existe uma forte ligação entre os dois, na medida em que as decisões de hoje sobre a forma como acolhemos os 

refugiados e criamos as condições para uma integração bem-sucedida serão determinantes para o sucesso de ambos. Discutiu-

se igualmente a necessidade de se procurarem soluções políticas para os conflitos que levam as pessoas a fugir e a Europa tem 

que estar mais envolvida nestes esforços.

2016 foi assim um ano de enormes desafios e grandes realizações para o CPR, para conseguir responder às necessidades 

de milhares que escolheram Portugal como destino seguro. Foi também um ano de reconhecimento do trabalho que desenvolve 

há mais de 25 anos, desde logo, com a visita de Sua Excelência o Presidente da República ao CAR, no Dia Mundial do Refugiado; a 

visita do antigo Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, entre outras, que marcaram um ano de intenso trabalho. 

Este reconhecimento também se materializou com alguns prémios e homenagens, nomeadamente na Gala de 

Reconhecimento Social da Fundação INATEL, mas também o Prémios CEPSA ao Valor Social 2016, que muito nos honrou. 

Agradeço também, ao Secretário-geral das Nações Unidas, Engº António Guterres, que atribuiu o valor material do prémio 

Direitos Humanos 2016 da Assembleia da República, 25 000 euros, ao CPR.

Termino com um agradecimento muito especial a todas e a todos que têm colaborado com o CPR, colaboradores, 

estagiários e voluntários, parceiros, num ano com enormes desafios, mas que, em estreita cooperação, conseguimos realizar 

um vasto trabalho que apresentamos neste relatório.

Teresa Tito de Morais



01
CONSELHO

PORTUGUÊS
PARA OS

REFUGIADOS

PROTEÇÃO
INTERNACIONAL
EM 
PORTUGAL

PROTEÇÃO
INTERNACIONAL

EM 
PORTUGAL 07

CONSELHO
PORTUGUÊS
PARA OS
REFUGIADOS

01 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL EM PORTUGAL 

Em 2016, o Conselho Português para os Refugiados (CPR) prestou informação e apoio jurídico a 553 requerentes de 

proteção internacional, o que representa 80% do total dos pedidos (691) comunicados pelo SEF ao CPR, nos termos da Lei do 

Asilo.

A informação e o apoio jurídico prestado pelo CPR inicia-se após comunicação da apresentação de pedido espontâneo de 

proteção internacional pelo Gabinete de Asilo e Refugiados do SEF, podendo este Conselho aceder direta e pessoalmente 

aos requerentes, onde quer que estes se encontrem por forma a prestar o referido apoio. Para o efeito, o CPR, em 2016, 

estabeleceu contacto por via postal com 278 requerentes de proteção internacional em alojamento particular, com o 

objetivo de disponibilizar o seu apoio jurídico. 

Para além da prestação de informação relativa aos direitos e deveres, bem como à tramitação processual, o apoio 

jurídico incluiu a realização de entrevista de elegibilidade para determinação do estatuto de refugiado, a elaboração e 

submissão ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras/Gabinete de Asilo e Refugiados (SEF/GAR) de relatórios de entrevista 

com base nas declarações prestadas pelos requerentes.

O CPR realizou 213 entrevistas de determinação do estatuto de refugiado (98 realizadas no posto de fronteira do 

Aeroporto de Lisboa, 2 no posto de fronteira do Aeroporto do Porto e 113 em território nacional, incluindo 14 a requerentes 

detidos na Unidade Habitacional de Santo António localizada no Porto, e 1 no estabelecimento prisional da Polícia Judiciária, 
1em Lisboa), que correspondem a 286 requerentes . Neste contexto, foi necessário recorrer aos serviços de um intérprete 

2para a realização de 120 entrevistas, em 16 línguas distintas .

Durante o mesmo período, o Departamento Jurídico do CPR elaborou 229 documentos (pareceres jurídicos / respostas 

a autos de declarações prestadas por requerentes no SEF/GAR).

O Departamento Jurídico participou, igualmente, na instrução dos pedidos admitidos pelo SEF, nomeadamente, no 

âmbito das competências reconhecidas no artigo 28º da Lei de Asilo. Neste contexto, destacam-se a junção aos processos 

de informação atualizada sobre o país de origem, a assistência prestada aos requerentes na obtenção de informações 

acerca do estado do seu processo, ou a realização de diligências probatórias, nomeadamente com vista à obtenção de prova 

documental do país de origem.

Em 2016, foram também significativas as pronúncias jurídicas dirigidas ao SEF, nomeadamente as 70 pronúncias 
3relativas à não concessão e cessação da proteção internacional . Entre outros elementos, as referidas pronúncias 

centraram-se na análise da qualidade técnica das propostas do SEF, nomeadamente quanto à credibilidade dos 

requerentes, à integralidade da informação sobre o país de origem utilizada e à interpretação técnica dos respetivos 

pressupostos legais.

O Departamento Jurídico prestou igualmente apoio na organização de pedidos de proteção jurídica aos requerentes que 

pretenderam impugnar jurisdicionalmente as respetivas decisões de não-admissibilidade, de recusa liminar do pedido, de 

não concessão ou de transferência de responsabilidade pela análise do pedido ao abrigo do Regulamento Dublin III por 

parte das autoridades competentes. Assim, no que respeita aos pedidos espontâneos de proteção internacional registados 

em 2016, o CPR realizou 202 pedidos de proteção jurídica dirigidos ao Instituto da Segurança Social, nos termos da Lei 

34/2004, de 29 de Julho, com vista a assegurar o acesso dos requerentes ao apoio judiciário nos termos gerais.

O Departamento Jurídico prestou ainda o necessário apoio individualizado a 138 advogados nomeados através do 

regime de proteção jurídica. Este apoio consistiu, maioritariamente, na prestação de informação e de expediente sobre o 

caso concreto, na prestação de esclarecimentos sobre o procedimento e o regime jurídico do asilo, a apreciação sobre o 

mérito da pretensão do requerente e os eventuais vícios da decisão a impugnar, bem como na partilha de informações sobre 

a situação no seu país de origem e de jurisprudência relevante. 

Esta exigente atividade de informação direta e individualizada a advogados tem sido particularmente valorizada, tendo 

em conta o desconhecimento nesta área do Direito, bem como os reduzidos prazos de impugnação jurisdicional – 4,5, 8 ou 

15 dias consoante o local de apresentação do pedido e a decisão em causa. 

Na qualidade de representante do ACNUR, o CPR prestou, igualmente, informações acerca do respeito pelos direitos 
4humanos nos países de origem dos requerentes solicitadas ex officio pelos tribunais competentes . Foram igualmente 

disseminadas as orientações disponibilizadas por aquela organização, e por outras fontes fidedignas, sobre o regime 

probatório da informação sobre o país de origem, defendendo, em particular, que para além de constituir uma obrigação 
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centraram-se na análise da qualidade técnica das propostas do SEF, nomeadamente quanto à credibilidade dos 

requerentes, à integralidade da informação sobre o país de origem utilizada e à interpretação técnica dos respetivos 

pressupostos legais.

O Departamento Jurídico prestou igualmente apoio na organização de pedidos de proteção jurídica aos requerentes que 

pretenderam impugnar jurisdicionalmente as respetivas decisões de não-admissibilidade, de recusa liminar do pedido, de 

não concessão ou de transferência de responsabilidade pela análise do pedido ao abrigo do Regulamento Dublin III por 

parte das autoridades competentes. Assim, no que respeita aos pedidos espontâneos de proteção internacional registados 

em 2016, o CPR realizou 202 pedidos de proteção jurídica dirigidos ao Instituto da Segurança Social, nos termos da Lei 

34/2004, de 29 de Julho, com vista a assegurar o acesso dos requerentes ao apoio judiciário nos termos gerais.

O Departamento Jurídico prestou ainda o necessário apoio individualizado a 138 advogados nomeados através do 

regime de proteção jurídica. Este apoio consistiu, maioritariamente, na prestação de informação e de expediente sobre o 

caso concreto, na prestação de esclarecimentos sobre o procedimento e o regime jurídico do asilo, a apreciação sobre o 

mérito da pretensão do requerente e os eventuais vícios da decisão a impugnar, bem como na partilha de informações sobre 

a situação no seu país de origem e de jurisprudência relevante. 

Esta exigente atividade de informação direta e individualizada a advogados tem sido particularmente valorizada, tendo 

em conta o desconhecimento nesta área do Direito, bem como os reduzidos prazos de impugnação jurisdicional – 4,5, 8 ou 

15 dias consoante o local de apresentação do pedido e a decisão em causa. 

Na qualidade de representante do ACNUR, o CPR prestou, igualmente, informações acerca do respeito pelos direitos 
4humanos nos países de origem dos requerentes solicitadas ex officio pelos tribunais competentes . Foram igualmente 

disseminadas as orientações disponibilizadas por aquela organização, e por outras fontes fidedignas, sobre o regime 

probatório da informação sobre o país de origem, defendendo, em particular, que para além de constituir uma obrigação 



legal, a utilização desta informação deve reger-se, por um conjunto de critérios de qualidade, como sejam a fidedignidade e a 

equidade, a precisão, a atualidade, a transparência e a rastreabilidade. De igual modo, a posição tomada pelo Departamento 

Jurídico no que concerne à elegibilidade dos requerentes à proteção internacional em sede de procedimento de asilo constituiu, 

regularmente, um elemento importante na fundamentação de facto e de direito das decisões proferidas pelos tribunais 

administrativos em sede de impugnação jurisdicional. 

Nota-se que, de acordo com a Lei do Asilo, a comunicação ao CPR por parte do SEF dos vários atos processuais no âmbito 

dos procedimentos individuais está dependente do consentimento do requerente, tendo o mesmo sido prestado pela totalidade 

dos requerentes de proteção internacional. Esta unanimidade, aliada à percentagem de requerentes que foram diretamente 

apoiados pelo Departamento, sublinha a necessidade contínua da assistência jurídica prestada pelo CPR, e expressa 

reconhecimento pela utilidade do seu papel.

Na referida percentagem incluem-se a totalidade dos requerentes menores não acompanhados, bem como dos 

requerentes nos postos de fronteira, que nos merecem particular atenção tendo em conta o regime especial previsto na Lei de 

Asilo, que se caracteriza por prazos exíguos e pela respetiva detenção em local equiparado a centro de instalação temporária.

Os menores não acompanhados receberam também acompanhamento específico, através da presença de um jurista do 

CPR nas entrevistas de determinação do estatuto de refugiado no SEF/GAR (14), dos pedidos de libertação ou de entrada 

excecional em território nacional atenta à menoridade dos requerentes (18), bem como do apoio jurídico prestado no âmbito de 

processos judiciais de promoção e proteção, nos termos da Lei 147/99, de 1 de Setembro, e do Regime Geral do Processo 

Tutelar Cível, nos termos da Lei n.º 141/2015, de 8 de Setembro (37).

Durante o ano de 2016, o Departamento Jurídico efetuou 4530 atendimentos a cidadãos de 62 nacionalidades, o que 

representa um aumento de 46% relativamente aos atendimentos efetuados no ano anterior (3098). Em sede de atendimento, os 

países mais expressivos foram: Paquistão (651 atendimentos), República da Guiné (381), Ucrânia (318), RDC (293), China (314), 

Afeganistão (166), Serra Leoa (146) e Costa do Marfim (135).

Tendo em conta a implementação da política de deslocalização geográfica de requerentes admitidos e de beneficiários de 

proteção internacional, o atendimento aos requerentes espontâneos que se encontram alojados fora da zona da Grande Lisboa 

foi efetuado, maioritariamente, por telefone e/ou email.

A assistência jurídica abrangeu equitativamente questões relativas ao procedimento de asilo e ao apoio em sede de 

integração, onde se incluíram, com particular destaque, a informação jurídica (1765), requerimentos (395) e diligências 

probatórias (177) no âmbito do procedimento de asilo, a proteção jurídica (1280) e os processos contenciosos (173), mas 

igualmente, no domínio da integração, o reagrupamento familiar (366), os pedidos de nacionalidade (167), os títulos de 

residência (110), os documentos de viagem (43), a segurança social (41), os vistos (38), o emprego e a formação (36), a saúde 

(35), os títulos de condução estrangeiros (17), e os registos e casamento (33), bem como as equivalências académicas (29) junto 

das escolas, universidades e/ou ordens profissionais, em coordenação com o Departamento de Emprego e Formação 

Profissional.

No que respeita aos processos de reagrupamento familiar, fator essencial no processo de integração, o CPR promoveu o 

reagrupamento de beneficiários de proteção internacional com 37 cidadãos estrangeiros de nacionalidades guineense - 

República da Guiné (13), afegã (11), paquistanesa (5), costa marfinense (3), síria (1), palestiniana (1), etíope (1), camaronesa (1) e 

iraniana (1).

O CPR acompanhou igualmente 23 processos de aquisição de nacionalidade Portuguesa por naturalização referentes a 

beneficiários nacionais do Iraque (6), Somália (5), Sri Lanka (4), Eritreia (3), Irão (3), RDC (3), Guiné (2), Rússia (2), Nigéria (1), 

Senegal (1), Zimbabwe (1), Etiópia (1) e Arábia Saudita (1).

O exercício das funções de informação e apoio jurídico aos requerentes e beneficiários de proteção internacional supra 

descritos assentou na implementação de um sistema de registo e reporte de informação, através de ferramenta informática 

desenvolvida para o efeito no quadro de uma colaboração em curso com um consultor informático voluntário. Visando 

promover a consistência e a eficiência do apoio jurídico individual, bem como o planeamento, monitorização e reporte das 

atividades desenvolvidas, essencial à avaliação dos serviços prestados, as atividades de registo têm vindo a assumir-se como 

aspeto essencial ao funcionamento do Departamento, exigindo recursos humanos dedicados, atento o fluxo de informação 

tratada no quadro do aumento dos pedidos de proteção internacional em Portugal.

Como representante do ACNUR em Portugal, o CPR prossegue a estreita colaboração com esta organização internacional. 

Neste âmbito, o Departamento Jurídico respondeu regularmente a pedidos de informação acerca da proteção internacional em 

Portugal e colaborou em diversos relatórios, nomeadamente quanto a alternativas a campos de refugiados, aos requisitos 

títulos viagem para refugiados, a proteção a requerentes Sírios, reinstalação, recolocação e apatridia.

Prosseguiram também os contactos, quer com a Representação Regional do Sul da Europa do ACNUR/Roma, quer com o 

ACNUR/Genebra, quanto a questões relacionadas com o trabalho diário deste Conselho. 

De igual modo, o CPR foi convidado a participar nas reuniões de planeamento regional, de proteção e de apatridia que 

tiveram lugar durante o ano. 

O Departamento Jurídico acompanhou igualmente as cinco missões efetuadas pelo ACNUR/ Representação Regional do Sul 
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da Europa a Portugal que decorreram em Janeiro, Março, Abril, Maio e Novembro.

A cooperação com outras organizações nacionais (como a Plataforma Global de Assistência Académica a Estudantes 

Sírios), regionais (como a ECRE, a ELENA e o Separated Children in Europe Programme – SCEP) e internacionais, através da 

participação em formações, reuniões, partilha de informações, resposta a questionários, inquéritos, análises comparativas e 

pedidos de informação relativa à situação do Asilo em Portugal, constituiu também uma parte importante do trabalho 

desenvolvido, constituindo um meio de aprendizagem, de partilha de informação e disseminação das boas práticas 

implementadas em Portugal.

 ¹ Incluindo agregados familiares. 
 ² Lingala (27), árabe (16), russo (12), wolof (12), fula (9), tâmil (7), malinké (6), farsi (6), bambara (5), pashtu (5), urdu (5) chinês (4), diakanke (3), ucraniano (1), bengali (1) e hindi (1).
³ China (26), Paquistão (24), Ucrânia (4), Guiné Conacri (3), Federação Russa (2), Angola (2), Mali (1), Malawi (1), E�ópia (1), Serra Leoa (1), Costa do Marfim (1), Gana (1), Congo (1), 

Quénia (1) e Marrocos (1).
⁴  Paquistão (4), Congo (1), RDC (1) e Libéria (1).

Em 2016 destacamos ainda as participações seguintes:
• Relatório Anual do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo (EASO) no que respeita a Portugal;

• Relatório da consultora ICF International sobre a avaliação do Regulamento (UE) No. 604/2013 (Dublin) a pedido da 

Direção–Geral para as Migrações e Assuntos Internos da Comissão Europeia.

• Pós Graduação ”Crise e Acão Humanitária” através do Seminário “Migrações Forçadas”, ISCSP (4 de Fevereiro a 7 de 

Março);

• Working Group on Resettlement, Annual Tripartite Consultations on Resettlement, Haia, Holanda (16 e 17 de fevereiro)

• Curso “Direito dos Refugiados e Proteção Internacional: o papel da União Europeia” através de apresentação relativa a 

“Proteção Internacional”, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (8 de Março);

• Fórum das ONG “Refugees and migrants”, Varsóvia (11 e 12 de Abril);

• XV Congresso Italo-Luso-Brasileiro com apresentação dedicada ao tema “A segurança e as limitações dos Direitos, 

Liberdades e Garantias”, Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, Lisboa (14 de Abril);

• Audição na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação da Comissão Direitos, Liberdades e Garantias da 

Assembleia da República, no âmbito da temática “Refugiados e Migrações”, Lisboa (21 de Abril);

• Projeto IVLP “Refugee Resettlement and Integration”, organizado pelo Departamento de Estado dos EUA, que visitou 

entidades federais e instituições intervenientes na Reinstalação em Washington DC, Phoenix e Atlanta (15 a 25 de 

Junho);

• Curso de Verão do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade de Évora através de apresentação 

referente ao tema “Cidadania, Responsabilidade Social e Direitos Humanos” (15 e 16 de Setembro);

• Forum Consultivo EASO “Synergies with civil society in the relocation process: the experience of Portugal”, Lisboa (20 

de setembro);

• Conferência/debate “Globalização e o Movimento Humano”, Delegação de Viseu da Ordem dos Advogados, Viseu (5 de 

Outubro).

Paralelamente a este trabalho, o Departamento Jurídico, acompanha diversas questões jurídicas relativas à organização, 

como os processos de contratação pública organizados pelo CPR - a análise e preparação de protocolos, e questões 

relacionadas com recursos humanos.



legal, a utilização desta informação deve reger-se, por um conjunto de critérios de qualidade, como sejam a fidedignidade e a 

equidade, a precisão, a atualidade, a transparência e a rastreabilidade. De igual modo, a posição tomada pelo Departamento 

Jurídico no que concerne à elegibilidade dos requerentes à proteção internacional em sede de procedimento de asilo constituiu, 

regularmente, um elemento importante na fundamentação de facto e de direito das decisões proferidas pelos tribunais 

administrativos em sede de impugnação jurisdicional. 

Nota-se que, de acordo com a Lei do Asilo, a comunicação ao CPR por parte do SEF dos vários atos processuais no âmbito 

dos procedimentos individuais está dependente do consentimento do requerente, tendo o mesmo sido prestado pela totalidade 

dos requerentes de proteção internacional. Esta unanimidade, aliada à percentagem de requerentes que foram diretamente 

apoiados pelo Departamento, sublinha a necessidade contínua da assistência jurídica prestada pelo CPR, e expressa 

reconhecimento pela utilidade do seu papel.

Na referida percentagem incluem-se a totalidade dos requerentes menores não acompanhados, bem como dos 

requerentes nos postos de fronteira, que nos merecem particular atenção tendo em conta o regime especial previsto na Lei de 

Asilo, que se caracteriza por prazos exíguos e pela respetiva detenção em local equiparado a centro de instalação temporária.

Os menores não acompanhados receberam também acompanhamento específico, através da presença de um jurista do 

CPR nas entrevistas de determinação do estatuto de refugiado no SEF/GAR (14), dos pedidos de libertação ou de entrada 

excecional em território nacional atenta à menoridade dos requerentes (18), bem como do apoio jurídico prestado no âmbito de 

processos judiciais de promoção e proteção, nos termos da Lei 147/99, de 1 de Setembro, e do Regime Geral do Processo 

Tutelar Cível, nos termos da Lei n.º 141/2015, de 8 de Setembro (37).

Durante o ano de 2016, o Departamento Jurídico efetuou 4530 atendimentos a cidadãos de 62 nacionalidades, o que 

representa um aumento de 46% relativamente aos atendimentos efetuados no ano anterior (3098). Em sede de atendimento, os 

países mais expressivos foram: Paquistão (651 atendimentos), República da Guiné (381), Ucrânia (318), RDC (293), China (314), 

Afeganistão (166), Serra Leoa (146) e Costa do Marfim (135).

Tendo em conta a implementação da política de deslocalização geográfica de requerentes admitidos e de beneficiários de 

proteção internacional, o atendimento aos requerentes espontâneos que se encontram alojados fora da zona da Grande Lisboa 

foi efetuado, maioritariamente, por telefone e/ou email.

A assistência jurídica abrangeu equitativamente questões relativas ao procedimento de asilo e ao apoio em sede de 

integração, onde se incluíram, com particular destaque, a informação jurídica (1765), requerimentos (395) e diligências 

probatórias (177) no âmbito do procedimento de asilo, a proteção jurídica (1280) e os processos contenciosos (173), mas 

igualmente, no domínio da integração, o reagrupamento familiar (366), os pedidos de nacionalidade (167), os títulos de 

residência (110), os documentos de viagem (43), a segurança social (41), os vistos (38), o emprego e a formação (36), a saúde 

(35), os títulos de condução estrangeiros (17), e os registos e casamento (33), bem como as equivalências académicas (29) junto 

das escolas, universidades e/ou ordens profissionais, em coordenação com o Departamento de Emprego e Formação 

Profissional.

No que respeita aos processos de reagrupamento familiar, fator essencial no processo de integração, o CPR promoveu o 

reagrupamento de beneficiários de proteção internacional com 37 cidadãos estrangeiros de nacionalidades guineense - 

República da Guiné (13), afegã (11), paquistanesa (5), costa marfinense (3), síria (1), palestiniana (1), etíope (1), camaronesa (1) e 

iraniana (1).

O CPR acompanhou igualmente 23 processos de aquisição de nacionalidade Portuguesa por naturalização referentes a 

beneficiários nacionais do Iraque (6), Somália (5), Sri Lanka (4), Eritreia (3), Irão (3), RDC (3), Guiné (2), Rússia (2), Nigéria (1), 

Senegal (1), Zimbabwe (1), Etiópia (1) e Arábia Saudita (1).

O exercício das funções de informação e apoio jurídico aos requerentes e beneficiários de proteção internacional supra 

descritos assentou na implementação de um sistema de registo e reporte de informação, através de ferramenta informática 

desenvolvida para o efeito no quadro de uma colaboração em curso com um consultor informático voluntário. Visando 

promover a consistência e a eficiência do apoio jurídico individual, bem como o planeamento, monitorização e reporte das 

atividades desenvolvidas, essencial à avaliação dos serviços prestados, as atividades de registo têm vindo a assumir-se como 

aspeto essencial ao funcionamento do Departamento, exigindo recursos humanos dedicados, atento o fluxo de informação 

tratada no quadro do aumento dos pedidos de proteção internacional em Portugal.

Como representante do ACNUR em Portugal, o CPR prossegue a estreita colaboração com esta organização internacional. 

Neste âmbito, o Departamento Jurídico respondeu regularmente a pedidos de informação acerca da proteção internacional em 

Portugal e colaborou em diversos relatórios, nomeadamente quanto a alternativas a campos de refugiados, aos requisitos 

títulos viagem para refugiados, a proteção a requerentes Sírios, reinstalação, recolocação e apatridia.

Prosseguiram também os contactos, quer com a Representação Regional do Sul da Europa do ACNUR/Roma, quer com o 

ACNUR/Genebra, quanto a questões relacionadas com o trabalho diário deste Conselho. 

De igual modo, o CPR foi convidado a participar nas reuniões de planeamento regional, de proteção e de apatridia que 

tiveram lugar durante o ano. 

O Departamento Jurídico acompanhou igualmente as cinco missões efetuadas pelo ACNUR/ Representação Regional do Sul 
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da Europa a Portugal que decorreram em Janeiro, Março, Abril, Maio e Novembro.

A cooperação com outras organizações nacionais (como a Plataforma Global de Assistência Académica a Estudantes 

Sírios), regionais (como a ECRE, a ELENA e o Separated Children in Europe Programme – SCEP) e internacionais, através da 

participação em formações, reuniões, partilha de informações, resposta a questionários, inquéritos, análises comparativas e 

pedidos de informação relativa à situação do Asilo em Portugal, constituiu também uma parte importante do trabalho 

desenvolvido, constituindo um meio de aprendizagem, de partilha de informação e disseminação das boas práticas 

implementadas em Portugal.

 ¹ Incluindo agregados familiares. 
 ² Lingala (27), árabe (16), russo (12), wolof (12), fula (9), tâmil (7), malinké (6), farsi (6), bambara (5), pashtu (5), urdu (5) chinês (4), diakanke (3), ucraniano (1), bengali (1) e hindi (1).
³ China (26), Paquistão (24), Ucrânia (4), Guiné Conacri (3), Federação Russa (2), Angola (2), Mali (1), Malawi (1), E�ópia (1), Serra Leoa (1), Costa do Marfim (1), Gana (1), Congo (1), 

Quénia (1) e Marrocos (1).
⁴  Paquistão (4), Congo (1), RDC (1) e Libéria (1).

Em 2016 destacamos ainda as participações seguintes:
• Relatório Anual do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo (EASO) no que respeita a Portugal;

• Relatório da consultora ICF International sobre a avaliação do Regulamento (UE) No. 604/2013 (Dublin) a pedido da 

Direção–Geral para as Migrações e Assuntos Internos da Comissão Europeia.

• Pós Graduação ”Crise e Acão Humanitária” através do Seminário “Migrações Forçadas”, ISCSP (4 de Fevereiro a 7 de 

Março);

• Working Group on Resettlement, Annual Tripartite Consultations on Resettlement, Haia, Holanda (16 e 17 de fevereiro)

• Curso “Direito dos Refugiados e Proteção Internacional: o papel da União Europeia” através de apresentação relativa a 

“Proteção Internacional”, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (8 de Março);

• Fórum das ONG “Refugees and migrants”, Varsóvia (11 e 12 de Abril);

• XV Congresso Italo-Luso-Brasileiro com apresentação dedicada ao tema “A segurança e as limitações dos Direitos, 

Liberdades e Garantias”, Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, Lisboa (14 de Abril);

• Audição na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação da Comissão Direitos, Liberdades e Garantias da 

Assembleia da República, no âmbito da temática “Refugiados e Migrações”, Lisboa (21 de Abril);

• Projeto IVLP “Refugee Resettlement and Integration”, organizado pelo Departamento de Estado dos EUA, que visitou 

entidades federais e instituições intervenientes na Reinstalação em Washington DC, Phoenix e Atlanta (15 a 25 de 

Junho);

• Curso de Verão do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade de Évora através de apresentação 

referente ao tema “Cidadania, Responsabilidade Social e Direitos Humanos” (15 e 16 de Setembro);

• Forum Consultivo EASO “Synergies with civil society in the relocation process: the experience of Portugal”, Lisboa (20 

de setembro);

• Conferência/debate “Globalização e o Movimento Humano”, Delegação de Viseu da Ordem dos Advogados, Viseu (5 de 

Outubro).

Paralelamente a este trabalho, o Departamento Jurídico, acompanha diversas questões jurídicas relativas à organização, 

como os processos de contratação pública organizados pelo CPR - a análise e preparação de protocolos, e questões 

relacionadas com recursos humanos.
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02 MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE: A RECOLOCAÇÃO 

E A REINSTALAÇÃO DE REFUGIADOS 

A partir de Maio de 2015, a pressão migratória sobre as fronteiras externas da União Europeia tornou-se insustentável e 

foi necessário estruturar um conjunto de mecanismos institucionais e procedimentos que pudessem estabilizar os fluxos 

migratórios e facilitar uma gestão consistente do Sistema Europeu Comum de Asilo. A Agenda Europeia para as Migrações é 

o documento de política que engloba esse conjunto de mecanismos e procedimentos. A sua operacionalização, a partir de 

Setembro, resultou na assunção de um compromisso solidário entre 24 dos 28 Estados que compõem a União Europeia. A 

recolocação de requerentes de proteção internacional, a partir da Grécia e da Itália, constitui um desafio novo ao Sistema 

Europeu Comum de Asilo.

Tendo em vista a implementação da Agenda Europeia para as Migrações a nível nacional, foi criado, em 2015, um Grupo 

de Trabalho composto por representantes dos Ministérios relevantes, entidades públicas e organizações não-

governamentais, incluindo o Conselho Português para os Refugiados, com a missão de aferir e monitorizar as capacidades de 

acolhimento e a preparação de respostas relativas a reinstalação, recolocação e integração de requerentes e beneficiários de 

proteção internacional. 

A implementação do Programa de Recolocação pelo Conselho Português para os Refugiados assenta na celebração de 

protocolos de cooperação com municípios e outras entidades. Os protocolos de cooperação são operacionalizados 

posteriormente mediante a distribuição de responsabilidades entre parceiros. Neste contexto, o CPR, mediante apoio 

protocolado com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, presta apoio financeiro às necessidades dos requerentes de 

proteção internacional recolocados; a aposta na transferência de conhecimento, com base no conhecimento e prática de 25 

anos do CPR no domínio da proteção, permitiu um alargamento da capacidade instalada em termos de acolhimento e 

integração. Em 2016, o Conselho Português para os Refugiados celebrou protocolos com 10 municípios: Guimarães, Sintra, 

Santarém, Torres Novas, Oeiras, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Santa Maria da Feira, Loulé e Ourém, tendo igualmente 

concluído um protocolo com o Inatel (Oeiras e Santa Maria da Feira). Até Dezembro de 2016, o CPR contactou 45% das 

autarquias continentais portuguesas.

Até Dezembro de 2016, Portugal recebeu 757 requerentes de proteção internacional ao abrigo do Programa de 

Recolocação, a partir dos “hotspots” localizados na Grécia e em Itália. Através dos protocolos mencionados, o CPR acolheu 

162 requerentes de proteção internacional (correspondendo a 24 agregados familiares e 68 casos individuais), o que 

representa cerca de 21% do número total de requerentes recolocados acolhidos em Portugal no período em apreço. 

A integração é feita com base num plano delineado em função do perfil do requerente de proteção internacional, da 

composição do agregado familiar, quando existente, das necessidades específicas a nível médico e outras, sendo 

implementado juntamente com as entidades com as quais o CPR mantém uma parceria. O apoio prestado inclui o alojamento 

dos requerentes durante os 18 meses de duração do plano de integração, além de apoio ao acesso a serviços públicos de 

saúde e educação. Os requerentes de proteção celebram igualmente um contrato de acolhimento com o CPR que tem por 

objetivo estabelecer os seus direitos e deveres. 

O apoio aos requerentes de proteção internacional, a nível interno, é prestado por uma equipa interdisciplinar que 

compreende uma jurista, uma técnica de serviço social e um intérprete/mediador cultural. A equipa é, ainda, complementada 

pela participação de um gestor de parceria, cuja responsabilidade reside na mediação entre a equipa multidisciplinar do CPR 

e as equipas locais, além da gestão das vagas disponíveis e do apoio financeiro remanescente.

Apesar de o Programa de Recolocação focar essencialmente o acolhimento e a integração dos requerentes de proteção 

internacional, o CPR tem salientado a necessidade de prestação de apoio jurídico e informação sobre o procedimento de asilo 

aos requerentes bem como de cumprimento do disposto na Lei do Asilo. 

Durante o período reportado, foram realizadas 94 entrevistas de determinação e foi prestado apoio jurídico em 352 

ocasiões. Tendo em consideração os procedimentos implementados pelas autoridades relevantes, o Conselho Português 

para os Refugiados centra o apoio jurídico na prestação de informação jurídica aos requerentes. A assistência jurídica é 

prestada localmente. 

No que diz respeito ao apoio social, prestado de forma presencial e regular, foram realizados 195 atendimentos. Este 
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02 MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE: A RECOLOCAÇÃO 
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número compreende os atendimentos descritos como presenciais e regulares, não 

incluindo prestação de esclarecimentos via telefónica ou eletrónica. O apoio social 

prestado no contexto do Programa de Recolocação assume uma importância 

particular, dados os desafios da dispersão territorial e as necessidades sociais 

referentes ao contexto local do alojamento.

A metodologia de apoio às equipas técnicas locais seguiu o princípio da resposta 

imediata, consoante a disponibilidade dos técnicos responsáveis pelas parcerias. 

Neste sentido, a equipa de apoio à recolocação manteve uma disponibilidade 

completa para prestação de esclarecimentos relativos ao procedimento de asilo, a 

questões do foro social e à planificação do projeto de integração subjacente a todos 

os requerentes e/ou beneficiários. 

FORMAÇÃO EM PORTUGUÊS – LÍNGUA ESTRANGEIRA

Dadas as características específicas do processo de recolocação, a oferta de 

formação em Português – Língua Estrangeira (PLE) é objeto de apoio, por parte do 

CPR, mediante a sua disponibilidade logística e financeira. A diversidade de 

contextos de acolhimento e integração, dada a política de parcerias encetada por 

este Conselho, resultou na adaptação da oferta à existência de recursos locais. Isto 

é, os agentes formadores foram voluntários, enquanto não foi possível assegurar 

formação lecionada por formadores certificados, e a estrutura da formação foi 

definida autonomamente.

REUNIÕES TÉCNICAS E FORMAÇÃO

No âmbito das parcerias celebradas entre o CPR e respetivos parceiros, 

procedeu-se a um conjunto de reuniões técnicas iniciais e ações de formação, com o 

objetivo de consolidar a parceria e preparar as equipas locais para os desafios 

específicos do acolhimento prestado a requerentes e beneficiários de proteção 

internacional. Até Dezembro de 2016, foram efetuadas 4 reuniões técnicas e 3 ações 

de formação.

FORMAÇÃO ACM

Em regime de prestação de serviços ao Alto Comissariado para as Migrações, o 

Conselho Português para os Refugiados ministrou uma formação sobre Proteção 

Internacional e Asilo a Conselhos Locais de Acão Social em todo o território 

nacional. Esta formação incide sobre conceitos-chave da proteção internacional, 

bem como sobre a Agenda Europeia para as Migrações e o Acolhimento e 

Integração a nível nacional e nível local. São também abordados alguns dos 

principais estereótipos vulgarmente associados a refugiados.  

Entre Maio e Dezembro, foram realizadas 53 ações, nas quais participaram 1060 

pessoas. Dada a duração média de 2 horas e 45 minutos por Acão, contabilizaram-

se 2915 horas de formação (tempo de formação multiplicado por formando). Foram 

percorridos 21100 quilómetros em deslocações a todos os municípios
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03 CENTROS DE ACOLHIMENTO
CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA REFUGIADOS (CAR) 

E CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS REFUGIADAS (CACR)

A. CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA REFUGIADOS (CAR)
Cumprindo em 2016 o seu décimo ano de funcionamento, o Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) continuou a 

servir o seu propósito de acolher adultos e famílias das mais diversas tipologias, que solicitam proteção internacional em 

Portugal.

À semelhança de anos anteriores, em 2016 o número de pedidos de proteção permaneceu elevado, revelando-se o CAR 

insuficiente para responder ao número de solicitações de acolhimento. Desta forma, o CPR viu-se mais uma vez, forçado a 

recorrer a alojamento externo, no caso dos adultos e famílias, em quartos, pensões ou pequenos apartamentos.

Para além dos serviços habituais de receção e acolhimento inicial de carácter transitório, o CAR continua a prestar 

serviços de apoio complementar variados:

•  Aconselhamento jurídico;

•  Aconselhamento social;

•  Gabinete de Inserção Profissional (GIP);

•  Formação em Língua Portuguesa;

•  Distribuição de produtos alimentares;

•  Banco de roupas e outros bens doados;

•  Atividades desportivas e de lazer;

•  Lavandaria / engomadoria;

•  Cozinha comum para confeção de refeições;

•  Biblioteca / mediateca;

•  Atividades de sensibilização sobre asilo e refugiados.

Acrescem aos serviços referidos, os apoios pecuniários regulares, para alimentação e transportes, assistência médica e 

medicamentosa, apoios em géneros, sob forma de kit de cozinha e kit de higiene, bem como apoios excecionais para 

agregados familiares com vulnerabilidades acrescidas. 

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DO CAR
Em 2016, verificou-se uma estabilização dos pedidos de proteção internacional, face a 2015. Apesar do aumento do 

número de famílias que solicitaram apoio ao CPR, o perfil do requerente de proteção internacional continua a manter-se: 

homem, solteiro, que chega sozinho a Portugal, em situação de carência económica. 

No decurso do ano transato, foram apoiadas através do CAR 785 pessoas (534 homens e 251 mulheres). 

No que respeita à distribuição da população, 59% das pessoas ficaram alojadas no CAR, enquanto que 41% foram 

encaminhados para alojamento externo.
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PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL
Ao longo de 2016, realizaram-se 1 900 atendimentos sociais, onde a intervenção efetivada focou diversas problemáticas, 

sendo as mais prementes a subsistência, a saúde, a educação e o alojamento. 

A precariedade económica dos requerentes de proteção internacional manifesta-se no elevado número de pedidos de 

apoios para subsistência. No que concerne à saúde, esta é essencial na promoção da autonomia, independência e integração, 

razão pela qual exige um acompanhamento de proximidade e regular.

Relativamente à educação, o Departamento Social do CPR procede à inscrição dos menores em equipamentos escolares 

aquando da chegada, de forma a iniciarem rapidamente a sua formação educativa. O alojamento foi outra área de intervenção 

social importante em 2016, tendo presente a necessidade de se assegurarem alternativas externas, diante a sobrelotação do 

CAR, em quartos, pensões e/ou pequenos apartamentos. 

De acordo com o protocolo em matéria de requerentes e beneficiários de proteção internacional, a equipa técnica do CAR, 

elaborou e remeteu ao Grupo Operativo 294 relatórios sociais, referentes a 336 pessoas.

REDES E PARCERIAS 
A importância da rede de parceiros é visível pela manutenção e continuação de alguns projetos com outras organizações. 

Deste modo, durante o ano de 2016, mantiveram-se as parcerias com o Banco Alimentar contra a Fome, a Pastelaria Torp e o 

Projeto Zero Desperdícios.

No que respeita à saúde, promoveu-se a estreita relação com a Delegação de Saúde Pública (ACES Loures/Odivelas), com 

vista ao cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Este protocolo tem permitido também a realização de vários rastreios, 

nomeadamente HIV e hepatites, com a colaboração da Unidade Móvel da Pontinha. 

Manteve-se também a cooperação com o CAVITOP proporcionando assim, um acompanhamento psicológico/psiquiátrico 

aos requerentes de asilo.

A Clínica Optocentro continuou a permitir a realização de consultas de oftalmologia gratuitas, bem como a aquisição de 

óculos graduados sempre que necessário.

Conservou-se a colaboração com os laboratórios Joaquim Chaves e Germano de Sousa, no sentido de apoiar na 

realização de análises clínicas e outros meios complementares de diagnóstico.

Deu-se início ao protocolo com a Clínica estomatológica, LX Clinic Oral Care Center, que permite a realização de consultas 

aos menores acompanhados pelo departamento social.

No que respeita, à prática do desporto, manteve-se ainda o protocolo com o Comité Olímpico Português (COP), que 

possibilita a inclusão no desporto.

B.  CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS REFUGIADAS: ACOLHIMENTO E SERVIÇOS
Esta casa destina-se a acolher crianças / jovens requerentes de asilo / refugiadas / beneficiárias de proteção 

humanitária, não acompanhadas, encaminhadas pelo SEF-GAR, dos 0 aos 18 anos, misto. 

Inerente ao acolhimento são prestados cuidados adequados às necessidades específicas desta população, para 

assegurar seu bem-estar e integral desenvolvimento, enquanto simultaneamente, se prepara a sua integração gradual, em 

Portugal. 

Nesse sentido, a par do aconselhamento jurídico, social, a formação em língua portuguesa, alfabetização, apoio ao 

estudo, cuidados pediátricos, psicológicos e nutricionais, atividades de capacitação pessoal e social, atividades desportivas e 

socioculturais, a CACR procura assegurar, em articulação com outras entidades, as respostas adequadas a cada situação.

Atendendo a que a informação e a interação são fulcrais na missão de acolher e integrar, a CACR recebeu 17 visitas 

(entidades europeias como Centro Norte Sul, ACNUR Croácia, GRETA, Escola Nacional de Proteção Judiciária de Jovens – 

França, CEAR-Espanha; comitivas; Universidade Volberg – Áustria, Universidade Católica de Lisboa; Liceu Francês, Colégio 

Maria Pia; Fundação Agha Kahn; Sic Esperança;…), realizou 55 atividades, participou em 2 formações, 4 conferências e em 6 

entrevistas aos media.

Ao longo de 2016, estas atividades foram desenvolvidas com a colaboração de 3 estagiário/as curriculares, 1 de Educação 

Social, do Instituto Politécnico de Leiria, 1 de mestrado em enfermagem, da Universidade Católica de Lisboa e 1 de nutrição, 

através da FAO, e 6 voluntários, 1 pediatra, 1 psicóloga, 2 para o apoio à língua portuguesa e ao estudo e 1 para apoio às 

atividades com os jovens. A estes acresce ainda a preciosa colaboração dos voluntários do Comité Olímpico Português na 

dinamização de atividades desportivas variadas.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DA CACR
Em 2016, foram acolhidos 54 crianças e jovens não acompanhados no CACR, 32 novas entradas e 22 jovens que 

transitaram de 2015 para 2016. No final do ano, transitaram 21 jovens para 2017. Foram acolhidos nacionais de 18 países, 14 

africanos, 3 asiáticos e 1 europeu. Os guineenses (13 – Guiné Conacri), Congoleses (7 – Rep. Congo e 6 - Rep. Dem. Congo) e 
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social importante em 2016, tendo presente a necessidade de se assegurarem alternativas externas, diante a sobrelotação do 

CAR, em quartos, pensões e/ou pequenos apartamentos. 

De acordo com o protocolo em matéria de requerentes e beneficiários de proteção internacional, a equipa técnica do CAR, 

elaborou e remeteu ao Grupo Operativo 294 relatórios sociais, referentes a 336 pessoas.

REDES E PARCERIAS 
A importância da rede de parceiros é visível pela manutenção e continuação de alguns projetos com outras organizações. 

Deste modo, durante o ano de 2016, mantiveram-se as parcerias com o Banco Alimentar contra a Fome, a Pastelaria Torp e o 

Projeto Zero Desperdícios.

No que respeita à saúde, promoveu-se a estreita relação com a Delegação de Saúde Pública (ACES Loures/Odivelas), com 

vista ao cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Este protocolo tem permitido também a realização de vários rastreios, 

nomeadamente HIV e hepatites, com a colaboração da Unidade Móvel da Pontinha. 

Manteve-se também a cooperação com o CAVITOP proporcionando assim, um acompanhamento psicológico/psiquiátrico 

aos requerentes de asilo.

A Clínica Optocentro continuou a permitir a realização de consultas de oftalmologia gratuitas, bem como a aquisição de 

óculos graduados sempre que necessário.

Conservou-se a colaboração com os laboratórios Joaquim Chaves e Germano de Sousa, no sentido de apoiar na 

realização de análises clínicas e outros meios complementares de diagnóstico.

Deu-se início ao protocolo com a Clínica estomatológica, LX Clinic Oral Care Center, que permite a realização de consultas 

aos menores acompanhados pelo departamento social.

No que respeita, à prática do desporto, manteve-se ainda o protocolo com o Comité Olímpico Português (COP), que 

possibilita a inclusão no desporto.

B.  CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS REFUGIADAS: ACOLHIMENTO E SERVIÇOS
Esta casa destina-se a acolher crianças / jovens requerentes de asilo / refugiadas / beneficiárias de proteção 

humanitária, não acompanhadas, encaminhadas pelo SEF-GAR, dos 0 aos 18 anos, misto. 

Inerente ao acolhimento são prestados cuidados adequados às necessidades específicas desta população, para 

assegurar seu bem-estar e integral desenvolvimento, enquanto simultaneamente, se prepara a sua integração gradual, em 

Portugal. 

Nesse sentido, a par do aconselhamento jurídico, social, a formação em língua portuguesa, alfabetização, apoio ao 

estudo, cuidados pediátricos, psicológicos e nutricionais, atividades de capacitação pessoal e social, atividades desportivas e 

socioculturais, a CACR procura assegurar, em articulação com outras entidades, as respostas adequadas a cada situação.

Atendendo a que a informação e a interação são fulcrais na missão de acolher e integrar, a CACR recebeu 17 visitas 

(entidades europeias como Centro Norte Sul, ACNUR Croácia, GRETA, Escola Nacional de Proteção Judiciária de Jovens – 

França, CEAR-Espanha; comitivas; Universidade Volberg – Áustria, Universidade Católica de Lisboa; Liceu Francês, Colégio 

Maria Pia; Fundação Agha Kahn; Sic Esperança;…), realizou 55 atividades, participou em 2 formações, 4 conferências e em 6 

entrevistas aos media.

Ao longo de 2016, estas atividades foram desenvolvidas com a colaboração de 3 estagiário/as curriculares, 1 de Educação 

Social, do Instituto Politécnico de Leiria, 1 de mestrado em enfermagem, da Universidade Católica de Lisboa e 1 de nutrição, 

através da FAO, e 6 voluntários, 1 pediatra, 1 psicóloga, 2 para o apoio à língua portuguesa e ao estudo e 1 para apoio às 

atividades com os jovens. A estes acresce ainda a preciosa colaboração dos voluntários do Comité Olímpico Português na 

dinamização de atividades desportivas variadas.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DA CACR
Em 2016, foram acolhidos 54 crianças e jovens não acompanhados no CACR, 32 novas entradas e 22 jovens que 

transitaram de 2015 para 2016. No final do ano, transitaram 21 jovens para 2017. Foram acolhidos nacionais de 18 países, 14 

africanos, 3 asiáticos e 1 europeu. Os guineenses (13 – Guiné Conacri), Congoleses (7 – Rep. Congo e 6 - Rep. Dem. Congo) e 



CENTROS
DE

ACOLHIMENTO 17
CONSELHO
PORTUGUÊS
PARA OS
REFUGIADOS16

CONSELHO
PORTUGUÊS

PARA OS
REFUGIADOS

CENTROS
DE 
ACOLHIMENTO

U
N

H
C

R
/I

g
o

r 
P

a
vi

ce
vi

c

malianos (6) foram os mais representados. 

Em 2016, foram acolhidas crianças dos 5 anos até à maioridade. Ainda, assim, uma maioria significativa chegou com 15 a 17 

anos. O acolhimento da fratria que incluía uma criança de 5 e outra de 7 anos, tratou-se de uma situação excecional, no âmbito 

da articulação com o CAR, para poder dar apoio especializado a estas crianças enquanto a sua mãe dava à luz e regressava ao 

CAR.

Estes jovens, de uma forma geral, chegam com habilitações a nível do 3º ciclo, sem qualquer domínio da língua portuguesa. 

São, no entanto, de assinalar, casos com estudos secundários, assim como, iletrados/as ou com escolarização a nível do 1º e 2º 

ciclo. Vários relataram experiências laborais no seu país e nos países de trânsito, a particular a nível de tarefas domésticas, 

agricultura e comércio.

Dos 54 acolhidos:

• 1 foi transferido para Lar de Infância e Juventude; 

• 4 beneficiaram de medida de promoção e proteção de apoio à autonomia de vida;

• 15 abandonaram a Casa (27,8%). Esta população é bastante móvel, para alguns jovens, à semelhança dos adultos, 

Portugal é apenas uma porta de entrada e de passagem; dada a sua particular vulnerabilidade acresce o risco de poderem ser 

vítimas de tráfico de seres humanos. Na Casa procura-se combater esta situação com a adoção de práticas específicas no 

acolhimento dos jovens e de uma próxima articulação com as entidades competentes. Ainda assim, 27,8% fica acima do 

desejado, mas abaixo do comum na restante UE, cerca de 40%;

• 11 aguardaram vaga na CACR, no CAR;

• 5 foram transferidos para o CAR, após a sua maioridade;

• 10 foram sinalizados ao Grupo Operativo para apoio social após a sua maioridade.

O tempo médio de permanência em 2016 foi de 7 meses.

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL
Na CACR, os/as jovens recuperam um pouco da infância perdida num delicado processo em que também iniciam a sua 

preparação para a vida adulta e autonomia.

Assente na capacitação pelas rotinas da Casa, são os/as jovens que cuidam do seu espaço e pertences (de forma 

supervisionada), aprendem a confecionar refeições com a nossa cozinheira, podendo cozinhar pratos típicos do seu país, 

respeitando os seus hábitos gastronómicos, partilham a sua cultura e começam a conhecer a portuguesa. 

Explorar o território, aprender direitos, deveres, e procedimentos, fazem parte da vasta lista de aprendizagens trabalhadas 

conjuntamente com processos de capacitação fulcrais para uma futura autonomia dos jovens.

Com base na história de vida, interesses e especificidades, são traçados, com cada jovem, planos de intervenção individuais.

Decorrentes desses planos, os jovens aprendem a língua portuguesa, frequentam a escola, ensino regular e PIEF 

(Programa Integrado de Educação Formação), praticam diferentes modalidades de desporto, fazem voluntariado, estágios, 

procuram emprego, interagem com grupos de jovens e adultos distintos dentro e fora do centro, participam em atividades 

socioculturais diversas para ampliar os seus conhecimentos e aspirações.

À que destacar que fruto da oportunidade criada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) e do clube que acolheu um dos 

jovens, no seu primeiro ano em Portugal, já se consagrou campeão nacional por equipas.

Para além do atendimento social individual, semanalmente em reunião de grupo com os jovens, estes identificam os temas 

que pretendem abordar para se prepararem para a autonomia e, posteriormente, são explorados em grupo. 

Em 2016, realizaram-se 1608 atendimentos sociais, 1342 a jovens acolhidos na CACR e 266 a jovens que já habitam fora da 

CACR. Os assuntos mais focados são a educação, saúde, a sua situação jurídica e questões inerentes à vivência no centro.

Acrescem ainda 323 acompanhamentos a serviços variados, com particular enfoque os serviços de saúde, o SEF; CPCJ; 

Tribunal; EAATL, entre outros.

ATIVIDADES NA CACR

REDES E PARCERIAS 
Para o sucesso da intervenção concorrem a qualidade e quantidade das parcerias estabelecidas. Em 2016, o CACR contou 

com 64 preciosos parceiros em diferentes áreas (saúde, educação, desporto, cultura,…). 

A título de exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa foi essencial para o desenvolvimento das atividades do Centro; o 

ACNUR e o SEF no âmbito da proteção internacional; o COP para a dinamização de atividades desportivas, articulação com 

clubes desportivos e fornecimento de equipamentos desportivos; a Fundação Gulbenkian para a implementação do Projeto 

Partis, com vários parceiros: “Dormem mil cores nos meus dedos”; os Agrupamentos de Escolas de Olaias e D. Dinis, a nível 

educativo; o Optocentro, SCML USS Bairro do Armador; Centro de Saúde de Marvila, a nível de saúde; a Nuclison a nível de 

voluntariado/estágios; o Banco Alimentar, Banco de Bens Doados e Refood a nível de artigos de primeira necessidade; o 

Liceu Francês pelas oportunidades de convívio, troca de experiências e doações de artigos; ISSS e SCML; entre muitos 

outros.

O CACR representa o CPR na Rede Social de Lisboa, na Comissão Social de Freguesia de Marvila, intervindo em 2 dos 6 

eixos de trabalho e no Grupo Comunitário do Bairro do Armador.

C.  NOVO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA REFUGIADOS 
Nos últimos anos, Portugal tem recebido um número crescente de pedidos de proteção internacional, o que tem 

conduzido a uma situação de sobrelotação constante dos Centros de Acolhimento do CPR.

Nesse âmbito, e tendo em linha de conta os atuais fluxos migratórios, o Conselho Português para os Refugiados 

considerou como uma necessidade premente a ampliação da sua capacidade de acolhimento, através da construção de um 

novo Centro de Acolhimento com capacidade para 90 lugares (60 para adultos e 30 para menores não acompanhados) – o qual 

seria, também, de extrema importância para auxílio à triagem inicial dos requerentes recolocados que chegam ao nosso país 

no âmbito de compromissos nacionais assumidos pelo Governo português nos termos da Agenda Europeia para a Migração.

Em Setembro de 2015 um representante do ACNUR em Roma acompanhou um representante do Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB) - com tradição de apoio à construção de infraestruturas de acolhimento para 

refugiados, desde a II Guerra Mundial - que manifestou, desde logo, disponibilidade para que o Banco pudesse viabilizar o 

financiamento desta construção através do seu “Migrant and Refugee Fund”, não exigindo qualquer tipo de contrapartida por 

este donativo no valor de 2.500.000,00 € (Dois Milhões e Quinhentos Mil Euros). 

Este projeto de construção contou ainda com o apoio do Governo português, através da Senhora Ministra da 

Administração Interna, Professora Doutora Constança Urbano de Sousa, assim como do Senhor Ministro Adjunto, 

Dr.Eduardo Cabrita.

Durante o primeiro trimestre do projeto (Julho a Setembro de 2016) foram desenvolvidas, sobretudo, as atividades 

relacionadas com o início de todo o processo (escritura de cedência do terreno, registro dos direitos de superfície, etc.).

No dia 27 de Setembro, o Gabinete de Arquitetura apresentou à CPR o Estudo Prévio do projeto. Encontrando-se, 

atualmente, em elaboração o Projeto de Execução, que deverá ficar concluído até ao final de Janeiro de 2017.

Créditos Imagens – PLANARQ 2016

Créditos Fotos – CPR 2016
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malianos (6) foram os mais representados. 

Em 2016, foram acolhidas crianças dos 5 anos até à maioridade. Ainda, assim, uma maioria significativa chegou com 15 a 17 

anos. O acolhimento da fratria que incluía uma criança de 5 e outra de 7 anos, tratou-se de uma situação excecional, no âmbito 

da articulação com o CAR, para poder dar apoio especializado a estas crianças enquanto a sua mãe dava à luz e regressava ao 

CAR.

Estes jovens, de uma forma geral, chegam com habilitações a nível do 3º ciclo, sem qualquer domínio da língua portuguesa. 

São, no entanto, de assinalar, casos com estudos secundários, assim como, iletrados/as ou com escolarização a nível do 1º e 2º 

ciclo. Vários relataram experiências laborais no seu país e nos países de trânsito, a particular a nível de tarefas domésticas, 

agricultura e comércio.

Dos 54 acolhidos:

• 1 foi transferido para Lar de Infância e Juventude; 

• 4 beneficiaram de medida de promoção e proteção de apoio à autonomia de vida;

• 15 abandonaram a Casa (27,8%). Esta população é bastante móvel, para alguns jovens, à semelhança dos adultos, 

Portugal é apenas uma porta de entrada e de passagem; dada a sua particular vulnerabilidade acresce o risco de poderem ser 

vítimas de tráfico de seres humanos. Na Casa procura-se combater esta situação com a adoção de práticas específicas no 

acolhimento dos jovens e de uma próxima articulação com as entidades competentes. Ainda assim, 27,8% fica acima do 

desejado, mas abaixo do comum na restante UE, cerca de 40%;

• 11 aguardaram vaga na CACR, no CAR;

• 5 foram transferidos para o CAR, após a sua maioridade;

• 10 foram sinalizados ao Grupo Operativo para apoio social após a sua maioridade.

O tempo médio de permanência em 2016 foi de 7 meses.

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL
Na CACR, os/as jovens recuperam um pouco da infância perdida num delicado processo em que também iniciam a sua 

preparação para a vida adulta e autonomia.

Assente na capacitação pelas rotinas da Casa, são os/as jovens que cuidam do seu espaço e pertences (de forma 

supervisionada), aprendem a confecionar refeições com a nossa cozinheira, podendo cozinhar pratos típicos do seu país, 

respeitando os seus hábitos gastronómicos, partilham a sua cultura e começam a conhecer a portuguesa. 

Explorar o território, aprender direitos, deveres, e procedimentos, fazem parte da vasta lista de aprendizagens trabalhadas 

conjuntamente com processos de capacitação fulcrais para uma futura autonomia dos jovens.

Com base na história de vida, interesses e especificidades, são traçados, com cada jovem, planos de intervenção individuais.

Decorrentes desses planos, os jovens aprendem a língua portuguesa, frequentam a escola, ensino regular e PIEF 

(Programa Integrado de Educação Formação), praticam diferentes modalidades de desporto, fazem voluntariado, estágios, 

procuram emprego, interagem com grupos de jovens e adultos distintos dentro e fora do centro, participam em atividades 

socioculturais diversas para ampliar os seus conhecimentos e aspirações.

À que destacar que fruto da oportunidade criada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) e do clube que acolheu um dos 

jovens, no seu primeiro ano em Portugal, já se consagrou campeão nacional por equipas.

Para além do atendimento social individual, semanalmente em reunião de grupo com os jovens, estes identificam os temas 

que pretendem abordar para se prepararem para a autonomia e, posteriormente, são explorados em grupo. 

Em 2016, realizaram-se 1608 atendimentos sociais, 1342 a jovens acolhidos na CACR e 266 a jovens que já habitam fora da 

CACR. Os assuntos mais focados são a educação, saúde, a sua situação jurídica e questões inerentes à vivência no centro.

Acrescem ainda 323 acompanhamentos a serviços variados, com particular enfoque os serviços de saúde, o SEF; CPCJ; 

Tribunal; EAATL, entre outros.

ATIVIDADES NA CACR

REDES E PARCERIAS 
Para o sucesso da intervenção concorrem a qualidade e quantidade das parcerias estabelecidas. Em 2016, o CACR contou 

com 64 preciosos parceiros em diferentes áreas (saúde, educação, desporto, cultura,…). 

A título de exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa foi essencial para o desenvolvimento das atividades do Centro; o 

ACNUR e o SEF no âmbito da proteção internacional; o COP para a dinamização de atividades desportivas, articulação com 

clubes desportivos e fornecimento de equipamentos desportivos; a Fundação Gulbenkian para a implementação do Projeto 

Partis, com vários parceiros: “Dormem mil cores nos meus dedos”; os Agrupamentos de Escolas de Olaias e D. Dinis, a nível 

educativo; o Optocentro, SCML USS Bairro do Armador; Centro de Saúde de Marvila, a nível de saúde; a Nuclison a nível de 

voluntariado/estágios; o Banco Alimentar, Banco de Bens Doados e Refood a nível de artigos de primeira necessidade; o 

Liceu Francês pelas oportunidades de convívio, troca de experiências e doações de artigos; ISSS e SCML; entre muitos 

outros.

O CACR representa o CPR na Rede Social de Lisboa, na Comissão Social de Freguesia de Marvila, intervindo em 2 dos 6 

eixos de trabalho e no Grupo Comunitário do Bairro do Armador.

C.  NOVO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA REFUGIADOS 
Nos últimos anos, Portugal tem recebido um número crescente de pedidos de proteção internacional, o que tem 

conduzido a uma situação de sobrelotação constante dos Centros de Acolhimento do CPR.

Nesse âmbito, e tendo em linha de conta os atuais fluxos migratórios, o Conselho Português para os Refugiados 

considerou como uma necessidade premente a ampliação da sua capacidade de acolhimento, através da construção de um 

novo Centro de Acolhimento com capacidade para 90 lugares (60 para adultos e 30 para menores não acompanhados) – o qual 

seria, também, de extrema importância para auxílio à triagem inicial dos requerentes recolocados que chegam ao nosso país 

no âmbito de compromissos nacionais assumidos pelo Governo português nos termos da Agenda Europeia para a Migração.

Em Setembro de 2015 um representante do ACNUR em Roma acompanhou um representante do Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB) - com tradição de apoio à construção de infraestruturas de acolhimento para 

refugiados, desde a II Guerra Mundial - que manifestou, desde logo, disponibilidade para que o Banco pudesse viabilizar o 

financiamento desta construção através do seu “Migrant and Refugee Fund”, não exigindo qualquer tipo de contrapartida por 

este donativo no valor de 2.500.000,00 € (Dois Milhões e Quinhentos Mil Euros). 

Este projeto de construção contou ainda com o apoio do Governo português, através da Senhora Ministra da 

Administração Interna, Professora Doutora Constança Urbano de Sousa, assim como do Senhor Ministro Adjunto, 

Dr.Eduardo Cabrita.

Durante o primeiro trimestre do projeto (Julho a Setembro de 2016) foram desenvolvidas, sobretudo, as atividades 

relacionadas com o início de todo o processo (escritura de cedência do terreno, registro dos direitos de superfície, etc.).

No dia 27 de Setembro, o Gabinete de Arquitetura apresentou à CPR o Estudo Prévio do projeto. Encontrando-se, 

atualmente, em elaboração o Projeto de Execução, que deverá ficar concluído até ao final de Janeiro de 2017.

Créditos Imagens – PLANARQ 2016

Créditos Fotos – CPR 2016
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Definida como um processo dinâmico, de troca entre a sociedade de acolhimento e o indivíduo, e estando igualmente 

dependente de ambos, a integração revela-se um processo contínuo e de participação ativa nas diferentes dimensões da vida 

económica, social, cultural, civil e política, do país de acolhimento.

O emprego é, pois, fundamental não apenas para a autonomia de um ponto de vista financeiro, mas também enquanto 

forma de valorização de competências profissionais e pessoais, fomentando a criação de redes sociais de suporte e o aumento 

da participação ativa na sociedade civil.

Com vista à prestação de apoio na inserção laboral dos beneficiários, o CPR tem desde 2001 um serviço de emprego e 

formação profissional. Em 2009, este serviço foi estendido à comunidade local, através do atual Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP), em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

A.  CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA

Durante o ano em análise, ocorreram 214 novas inscrições no Gabinete de Inserção Profissional, continuando-se a 

prestação de apoio e aconselhamento no âmbito do emprego e/ou formação profissional aos candidatos inscritos em anos 

transatos.

A diversidade continua a ser a principal característica da população beneficiária deste serviço, patente desde o momento 

da inscrição. Em 2016, inscreveram-se no GIP candidatos de 38 nacionalidades diferentes. O país com mais expressão foi 

Portugal (49), seguindo-se o Paquistão (23), a Ucrânia (20) e a República Popular da China (17).

Do total dos inscritos, 56% são do sexo masculino e 44% do sexo feminino. Relativamente às faixas etárias, 18% dos 

candidatos situam-se entre os 16 e os 23 anos; 38% entre os 24 e os 30 anos; 40% entre os 31 e os 54 anos; e 4% têm mais de 

55 anos.

No que respeita à escolaridade, verifica-se uma vez mais a predominância de habilitações mais elevadas: 35% dos 

inscritos completaram o ensino secundário (tendo 5% frequentado o ensino superior, sem concluir), 25% têm habilitações 

académicas de grau superior (do bacharelato ao doutoramento), 15% completaram entre o 9.º e o 12.º ano; 12% completaram 

entre o 6.º e o 9.º ano; 9% têm menos do 6.º ano de escolaridade e 4% nunca frequentaram o ensino formal, encontrando-se 

em situação de analfabetismo ou iliteracia. Salienta-se ainda, a dificuldade acrescida da língua, no que respeita à inserção 

profissional, uma vez que mesmo tendo escolaridade, muitos dos candidatos acompanhados pelo GIP não dominam o alfabeto 

latino, o que embarga mesmo que temporariamente o processo de inserção profissional.

Também as áreas e os percursos profissionais são muito distintos, destacando-se a hotelaria, o comércio e a restauração.

B.  PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO: O GIP

Tendo em conta a diversidade que caracteriza a população apoiada pelo GIP, a intervenção desenvolvida é, 

obrigatoriamente, individualizada, holística e integrada. Para tal, o GIP conta com o apoio e articulação com os demais 

serviços do CPR, nomeadamente, apoio social, formação em Português Língua Estrangeira e apoio jurídico.

Durante 2016, foram realizados 1265 atendimentos individuais, a cidadãos requerentes e beneficiários de proteção 

internacional, cidadãos imigrantes e cidadãos portugueses. Acrescem aos atendimentos os múltiplos contactos telefónicos e 

via email.

Foram, ainda, realizadas 65 sessões de informação coletiva, abrangendo cada sessão uma média de 20 utentes, 

convocados pelo Centro de Emprego de Loures-Odivelas. Paralelamente às sessões referidas, organizaram-se sessões 

coletivas dirigidas especificamente a requerentes e beneficiários de proteção internacional, atendendo às dificuldades na 

compreensão da Língua Portuguesa, bem como ao desconhecimento do território e mercado de trabalho nacional, bem como 

as técnicas de procura de emprego.

Os objetivos principais que guiam tanto os atendimentos individuais como as sessões coletivas, são informar / apoiar nos 

temas da procura ativa de emprego, medidas de apoio à contratação, e informação / encaminhamento para oferta formativa.

Em 2016, o GIP continuou a trabalhar em parceria, destacando-se o contínuo participação no Grupo Operativo 

estabelecido no âmbito do Protocolo de Cooperação em Matéria de Apoio a Requerentes e Beneficiários de Proteção 

Internacional, bem como no Plano Municipal para a Integração de Imigrantes em Loures. Destaque-se, ainda, o apoio do GIP, 

no âmbito do programa nacional de recolocação, ao nível da prestação de esclarecimentos a técnicos locais de diferentes 

municípios que trabalham em parceria com o CPR para acolhimento a refugiados recolocados em Portugal.
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SOCIO CULTURAL  

A.  APRENDIZAGEM DA LÍNGUA
Em 2016, o CPR deu continuidade ao ensino da Língua Portuguesa a requerentes e beneficiários de proteção 

internacional, enquanto entidade formadora certificada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho 

(DGERT) nas áreas de educação e formação 080 – Alfabetização e 222 – Línguas e literaturas estrangeiras (a par das áreas 

090 – Desenvolvimento pessoal; 313 – Ciência política e cidadania e 380 – Direito).

Atendendo à importância que a aprendizagem da Língua Portuguesa assume na vida diária dos requerentes e 

beneficiários de proteção internacional, e no acolhimento condigno da população refugiada e no seu processo de integração 

no país de acolhimento, os cursos de Português Língua Estrangeira (PLE) ministrados pelo CPR caracterizam-se para sua 

orientação para a inclusão, integrando e valorizando os conhecimentos e competências individuais e coletivas.

Em 2016 foi, assim, assegurada a participação de mais de 400 formandos em ações desde o nível de Iniciação (A1) ao nível 

Intermédio (B1), num total de 1457 horas de formação. Incluem-se nos números apresentados, as ações direcionadas 

especificamente aos menores não-acompanhados e as ações de Alfabetização, prestadas quer a cidadãos que nunca 

frequentaram o ensino formal, mas também aqueles que tendo escolaridade, não dominam o alfabeto latino.

A par da formação em contexto de sala de aula, os cursos de Português Língua Estrangeira do CPR caracterizam-se 

também pela sua forte componente sociocultural, com atividades regulares de conhecimento e contacto com o país de 

acolhimento. Durante 2016, foram realizadas 16 atividades. São elas:

B.  O REFUGIACTO 
No seu 12º ano de vida, o RefugiActo concretiza finalmente o desejo de montar uma peça mais longa, com 40 minutos, 

“Fragmentos”, uma criação coletiva que fala de histórias da partida forçada e da chegada ao desconhecido.

Graças ao acompanhamento artístico, profissional e regular, proporcionado pelo projeto Partis, durante três anos 

consecutivos, o RefugiActo foi adquirindo, aperfeiçoando e alargando competências artísticas e técnicas, incluindo aspetos 

da encenação, iluminação e sonoplastia e apresentará o trabalho final na Sala Polivalente da Fundação Calouste Gulbenkian, 

na iniciativa “Isto é Partis”, que se realizará de 12 a 15 de janeiro de 2017.

Durante este ano, houve algumas flutuações no RefugiActo, tendo saído 3 elementos devido a exigências pessoais e 

laborais, estabilizando a composição do grupo no último trimestre de 8 elementos de diferentes origens: Bielorrússia, Irão, 

Kosovo, Palestina, Portugal e Rússia.

Data                                 Atividade                                                                                                                          Nº Participantes

03 de Março 49Peça “Tarzan”, do Teatro Politeama que ofereceu os bilhetes

27 de Dezembro Cerca de 20Visita ao Museu do Fado e Fundação José Saramago; Passeio a pé pela baixa de Lisboa

18 de Dezembro Cerca de 100Festa de Fim de Ano no CAR

16 de Novembro Cerca de 50Ida ao XII Congresso Internacional do CPR

12 de Novembro Cerca de 20Visita ao Festival ImigrArte, organizado pela associação Solidariedade Imigrante

11 de Novembro Cerca de 40Magusto no CAR, comemorando o dia de São Martinho com castanhas e música de Carlos do Carmo

28 de Outubro 36Visita à fundação e ao museu Calouste Gulbenkian 

8, 9, 10 e 11 de
Setembro

Cerca de 25Participação no Festival TODOS, organizado por TODOS - Caminhada de Culturas, nas áreas de
cozinha e costura

3 de Setembro 11Visita à Festa do Avante dos jovens residentes na CACR, com bilhetes cedidos pela organização da festa 

11 de Agosto 53Ida ao festival de música Sol da Caparica

21 de Julho 55Passeio na região oeste (Batalha – Nazaré – Óbidos)

10, 11 e 12 de
Junho

7Leitura furiosa

18 de Maio 37Dia internacional dos museus

22 de Abril 24Visita ao museu do Aljube e passeio em Alfama – Comemoração do 25 de Abril

4 de Abril 16Workshop de danças africanas, com o apoio do grupo Batoto Yetu 

28 de Março 51Passeio à Serra da Estrela, com o apoio da Câmara Municipal de Loures
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Em 2016, realizaram-se 41 ensaios, normalmente no CAR, ao domingo, de manhã, das 10 às 13h. Estes encontros semanais 

dividem-se em momentos de partilha de vivências, de reflexão e debate, de trabalho de criação e de aquisição técnica, focados 

na criação e montagem do espetáculo que se pretendia executar desde o início do projeto, nas suas personagens, na ação, no 

espaço e na voz. Acresce ainda o trabalho intensivo desenvolvido durante as residências artísticas deste ano, numa nova 

parceria com a Casa do Coreto, em Lisboa, disponibilizando a sala no feriado de 25 de março e com o Centro de Artes 

Performativas do Algarve, em Faro, que nos concedeu alojamento e nos dias 16, 17 e 18 de setembro.

Assim, ao longo do ano, o RefugiActo apresentou “Fragmentos” em diferentes fases de montagem e em duas versões: uma 

introdutória de cerca de 10 minutos e outra mais longa de cerca de 35 minutos, em diferentes datas e locais:

•  20 de junho - Dia Mundial do Refugiado, Auditório Ângelo Vidal d'Almeida Ribeiro, por ocasião da visita do Presidente da 

República e outras individualidades ao CAR; na na celebração do DMR ao ar livre, na Ribeira das Naus.

•  26 de junho -  Casa da Cultura Lívio de Morais, em Mira Sintra. 

•  10 de setembro – Pátio da Pousada do Castelo de Alvito, a convite da Câmara Municipal de Alvito.

•  20 de setembro- Auditório Ângelo Vidal d'Almeida Ribeiro, na celebração do 25º aniversário do CPR.

•  14 de outubro - Mesquita de Lisboa, a convite do ACM no  âmbito do I Congresso da Rede de Ensino Superior para a 

Mediação Intercultural.

•  16 de novembro – XII Congresso Internacional do CPR, na Fundação Calouste Gulbenkian.

•  21 de novembro -  “Vision Europe Summit 2016”, a convite da Fundação Calouste Gulbenkian.

A apresentação em Mira Sintra insere-se num projeto de intercâmbio com o nosso parceiro Teatromosca, após a 

apresentação de "A (Grande) História do Rei Candongo" do grupo 2Senas no auditório do CPR. 

Entre outras atividades, há a assinalar uma partilha de experiências com o projeto ComParte, da Fundação Maria Rosa, 

dando início a uma relação muito empática com o RefugiActo e que permanece, bem como a participação num encontro no 

Estoril promovido pela Associação Rota Jovem, com cerca de 30 jovens de diferentes países, do programa Erasmus “To Be on 

The Other Side” que se propunham usar o teatro e refletir sobre a migração forçada.

No que se refere à ida ao teatro, em 2016, o RefugiActo pode assistir aos seguintes espetáculos: “Gente Muito perto”, 

encenado por Sofia Cabrita, no Teatro do Bairro; “Os desejos de estrelas podem ser falados” do Grupo de Teatro Comunitário da 

Casa da Achada; “Ivanov”, no Teatro D. Maria; “Nao d'Amores“ e “A Noite da Liberdade” no Teatro Municipal Joaquim Benite. 

No total dos seus três anos de vida, o projeto “Refúgio e Teatro: dormem mil gestos nos meus dedos” envolveu 354 

participantes diretos (93 do sexo feminino e 261 do sexo masculino), de 36 nacionalidades diferentes, realizaram-se 119 

sessões de expressão dramática, 118 ensaios do RefugiActo e mais 68 atividades (residências artísticas, idas a espetáculos, 

participação em conferências e iniciativas artísticas, encontros, ações de e-learning, etc.), e efetuaram-se 27 apresentações 

chegando a mais de 3000 pessoas.

C. “REFÚGIO E TEATRO: DORMEM MIL GESTOS NOS MEUS DEDOS”
O projeto “Refúgio e Teatro: dormem mil gestos nos meus dedos”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no 

âmbito do programa PARTIS, com a coordenação da professora de PLE, Isabel Galvão, e a direção artística de Sofia Cabrita, 

completou no final de 2016 o seu terceiro e último ano de implementação.

Este projeto, que alia a aprendizagem da língua à prática teatral, comporta duas vertentes:

• Sessões de expressão dramática no Centro de Acolhimento da Bobadela.

• Acompanhamento artístico profissional ao grupo de teatro amador 

   RefugiActo.

As sessões de expressão dramática dirigidas sobretudo a requerentes de proteção e refugiados recém-chegados, visam 

proporcionar bem-estar físico e emocional, aumentar a confiança e a autoestima, fomentar a autonomia, facilitar a relação com 

o outro, aumentar a aquisição de vocabulário e alargar o conhecimento e interesse pela sociedade de acolhimento, numa 

relação de partilha dos hábitos e costumes portugueses com os dos seus países de origem.

Neste sentido, as sessões são planeadas e dinamizadas com recursos da prática teatral (jogos, dinâmicas de grupo, 

improvisações, etc.) que apelam à espontaneidade, imaginação, expressividade oral e corporal e à criatividade dos 

participantes, mas tendo em consideração as áreas temáticas do programa de português (identidade, profissão e local de 

trabalho, família, objetos, gostos, ações a decorrer e repetitivas, saúde, corpo, vestuário, espaço, direções, tempo, elementos e 

fenómenos da natureza, emoções, atributos, festividades e tradições), numa estreita articulação entre professora de português 

e a responsável artística.

Em 2016, realizaram-se 39 sessões de expressão dramática, às terças-feiras, das 11h às 13h, em que participaram 113 

pessoas de diferentes nacionalidades.

A existência desta atividade regular no Centro de Acolhimento, reconhecida como uma boa prática de acolhimento do CPR, 

chamou a atenção dos visitantes, de entidades políticas e de âmbito social interessados, envolvidos ou decisores das condições 

de acolhimento e inclusão dos refugiados em Portugal.
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Assim, foram apresentadas diversas sessões demonstrativas por ocasião das visitas ao Centro

•  do Ministro-adjunto Eduardo Cabrita; 

•  do Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz; 

•  do Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes; 

•  da Subcomissão para a Igualdade e Contra a Discriminação da Assembleia da República; 

e ainda:

•  na Culturgest, na 11ª Semana da Responsabilidade Social, a convite da Câmara Municipal de Lisboa; 

•  no Pavilhão José Gouveia em S. João da Talha no Mostra Social Interfreguesias; 

•  na Reconhecer-Gala de Reconhecimento Social, da Fundação Inatel, no Teatro da Trindade;

•  na Festa de Fim de Ano do CPR, no auditório do CAR.

D.  “REFÚGIO E ARTE: DORMEM MIL CORES NOS MEUS DEDOS” 
O projeto “Refúgio e Arte: dormem mil cores nos meus dedos”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito 

do programa PARTIS, com a direção artística do ilustrador Sérgio Condeço e a coordenação do professor de PLE, Ângelo 

Merayo, iniciou, em janeiro de 2016, o seu primeiro ano de atividade.

O programa, dirigido aos jovens residentes na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas do CPR, inclui sessões de 

desenho, ilustração, experimentação de materiais, pintura, fotografia, etc.  As visitas a museus e exposições abrem espaço 

para a reflexão e partilha de ideias, numa relação direta com o que é visto. 

Todas estas matérias estão em coordenação com os conteúdos abordados nas aulas de português, construindo assim 

uma melhor compreensão do significado das palavras e desbloqueando barreiras comunicativas através das linguagens 

artísticas. 

A parceria com as escolas tem como objetivo principal reunir as práticas artísticas com o diálogo sobre interculturalidade 

e multiculturalidade no contexto escolar.

Este projeto leva ainda os jovens a conviver de perto com as mais diversas linguagens artísticas através do convite feito a 

artistas de diferentes áreas, partilhando assim os seus ateliês, espaços artísticos, técnicas, materiais e conceitos. Neste 

sentido, os jovens conhecem e partilham esta experiência com a comunidade artística, abrindo assim novas perspetivas de 

inclusão. 

Em 2016, realizaram-se 33 oficinas artísticas na casa de acolhimento, em que participaram 50 jovens. O programa de 

formação, desenhado para esta primeira etapa, promoveu entre os jovens conceitos básicos de desenho e a experimentação 

de diferentes materiais.

Em junho, no seguimento do trabalho desenvolvido nestas oficinas, três jovens do Refúgio e Arte participam no workshop 

e exposição do projeto POSTER, “uma mostra pública de arte e palavra que tem como ambiente nativo a rua”.

Por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, os jovens elaboram um mural de boas-vindas e uma exposição com 

interpretações livres de retratos do Presidente da República, por ocasião da sua visita ao CAR. 

Neste período é desenvolvido o projeto “O Mundo em Nós”, com o envolvimento dos técnicos do CPR, e que culminará 

com uma exposição de trabalhos no centro de acolhimento. 

No primeiro semestre do ano, o grupo de jovens visita e realiza quatro oficinas complementares nos ateliês do diretor 

artístico, Sérgio Condeço e do artista colaborador, o pintor Francisco Ariztía.  
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Em 2016, realizaram-se 41 ensaios, normalmente no CAR, ao domingo, de manhã, das 10 às 13h. Estes encontros semanais 

dividem-se em momentos de partilha de vivências, de reflexão e debate, de trabalho de criação e de aquisição técnica, focados 

na criação e montagem do espetáculo que se pretendia executar desde o início do projeto, nas suas personagens, na ação, no 

espaço e na voz. Acresce ainda o trabalho intensivo desenvolvido durante as residências artísticas deste ano, numa nova 

parceria com a Casa do Coreto, em Lisboa, disponibilizando a sala no feriado de 25 de março e com o Centro de Artes 

Performativas do Algarve, em Faro, que nos concedeu alojamento e nos dias 16, 17 e 18 de setembro.

Assim, ao longo do ano, o RefugiActo apresentou “Fragmentos” em diferentes fases de montagem e em duas versões: uma 

introdutória de cerca de 10 minutos e outra mais longa de cerca de 35 minutos, em diferentes datas e locais:

•  20 de junho - Dia Mundial do Refugiado, Auditório Ângelo Vidal d'Almeida Ribeiro, por ocasião da visita do Presidente da 

República e outras individualidades ao CAR; na na celebração do DMR ao ar livre, na Ribeira das Naus.

•  26 de junho -  Casa da Cultura Lívio de Morais, em Mira Sintra. 

•  10 de setembro – Pátio da Pousada do Castelo de Alvito, a convite da Câmara Municipal de Alvito.

•  20 de setembro- Auditório Ângelo Vidal d'Almeida Ribeiro, na celebração do 25º aniversário do CPR.

•  14 de outubro - Mesquita de Lisboa, a convite do ACM no  âmbito do I Congresso da Rede de Ensino Superior para a 

Mediação Intercultural.

•  16 de novembro – XII Congresso Internacional do CPR, na Fundação Calouste Gulbenkian.

•  21 de novembro -  “Vision Europe Summit 2016”, a convite da Fundação Calouste Gulbenkian.

A apresentação em Mira Sintra insere-se num projeto de intercâmbio com o nosso parceiro Teatromosca, após a 

apresentação de "A (Grande) História do Rei Candongo" do grupo 2Senas no auditório do CPR. 

Entre outras atividades, há a assinalar uma partilha de experiências com o projeto ComParte, da Fundação Maria Rosa, 

dando início a uma relação muito empática com o RefugiActo e que permanece, bem como a participação num encontro no 

Estoril promovido pela Associação Rota Jovem, com cerca de 30 jovens de diferentes países, do programa Erasmus “To Be on 

The Other Side” que se propunham usar o teatro e refletir sobre a migração forçada.

No que se refere à ida ao teatro, em 2016, o RefugiActo pode assistir aos seguintes espetáculos: “Gente Muito perto”, 

encenado por Sofia Cabrita, no Teatro do Bairro; “Os desejos de estrelas podem ser falados” do Grupo de Teatro Comunitário da 

Casa da Achada; “Ivanov”, no Teatro D. Maria; “Nao d'Amores“ e “A Noite da Liberdade” no Teatro Municipal Joaquim Benite. 

No total dos seus três anos de vida, o projeto “Refúgio e Teatro: dormem mil gestos nos meus dedos” envolveu 354 

participantes diretos (93 do sexo feminino e 261 do sexo masculino), de 36 nacionalidades diferentes, realizaram-se 119 

sessões de expressão dramática, 118 ensaios do RefugiActo e mais 68 atividades (residências artísticas, idas a espetáculos, 

participação em conferências e iniciativas artísticas, encontros, ações de e-learning, etc.), e efetuaram-se 27 apresentações 

chegando a mais de 3000 pessoas.

C. “REFÚGIO E TEATRO: DORMEM MIL GESTOS NOS MEUS DEDOS”
O projeto “Refúgio e Teatro: dormem mil gestos nos meus dedos”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no 

âmbito do programa PARTIS, com a coordenação da professora de PLE, Isabel Galvão, e a direção artística de Sofia Cabrita, 

completou no final de 2016 o seu terceiro e último ano de implementação.

Este projeto, que alia a aprendizagem da língua à prática teatral, comporta duas vertentes:

• Sessões de expressão dramática no Centro de Acolhimento da Bobadela.

• Acompanhamento artístico profissional ao grupo de teatro amador 

   RefugiActo.

As sessões de expressão dramática dirigidas sobretudo a requerentes de proteção e refugiados recém-chegados, visam 

proporcionar bem-estar físico e emocional, aumentar a confiança e a autoestima, fomentar a autonomia, facilitar a relação com 

o outro, aumentar a aquisição de vocabulário e alargar o conhecimento e interesse pela sociedade de acolhimento, numa 

relação de partilha dos hábitos e costumes portugueses com os dos seus países de origem.

Neste sentido, as sessões são planeadas e dinamizadas com recursos da prática teatral (jogos, dinâmicas de grupo, 

improvisações, etc.) que apelam à espontaneidade, imaginação, expressividade oral e corporal e à criatividade dos 

participantes, mas tendo em consideração as áreas temáticas do programa de português (identidade, profissão e local de 

trabalho, família, objetos, gostos, ações a decorrer e repetitivas, saúde, corpo, vestuário, espaço, direções, tempo, elementos e 

fenómenos da natureza, emoções, atributos, festividades e tradições), numa estreita articulação entre professora de português 

e a responsável artística.

Em 2016, realizaram-se 39 sessões de expressão dramática, às terças-feiras, das 11h às 13h, em que participaram 113 

pessoas de diferentes nacionalidades.

A existência desta atividade regular no Centro de Acolhimento, reconhecida como uma boa prática de acolhimento do CPR, 

chamou a atenção dos visitantes, de entidades políticas e de âmbito social interessados, envolvidos ou decisores das condições 

de acolhimento e inclusão dos refugiados em Portugal.
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Assim, foram apresentadas diversas sessões demonstrativas por ocasião das visitas ao Centro

•  do Ministro-adjunto Eduardo Cabrita; 

•  do Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz; 

•  do Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes; 

•  da Subcomissão para a Igualdade e Contra a Discriminação da Assembleia da República; 

e ainda:

•  na Culturgest, na 11ª Semana da Responsabilidade Social, a convite da Câmara Municipal de Lisboa; 

•  no Pavilhão José Gouveia em S. João da Talha no Mostra Social Interfreguesias; 

•  na Reconhecer-Gala de Reconhecimento Social, da Fundação Inatel, no Teatro da Trindade;

•  na Festa de Fim de Ano do CPR, no auditório do CAR.

D.  “REFÚGIO E ARTE: DORMEM MIL CORES NOS MEUS DEDOS” 
O projeto “Refúgio e Arte: dormem mil cores nos meus dedos”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito 

do programa PARTIS, com a direção artística do ilustrador Sérgio Condeço e a coordenação do professor de PLE, Ângelo 

Merayo, iniciou, em janeiro de 2016, o seu primeiro ano de atividade.

O programa, dirigido aos jovens residentes na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas do CPR, inclui sessões de 

desenho, ilustração, experimentação de materiais, pintura, fotografia, etc.  As visitas a museus e exposições abrem espaço 

para a reflexão e partilha de ideias, numa relação direta com o que é visto. 

Todas estas matérias estão em coordenação com os conteúdos abordados nas aulas de português, construindo assim 

uma melhor compreensão do significado das palavras e desbloqueando barreiras comunicativas através das linguagens 

artísticas. 

A parceria com as escolas tem como objetivo principal reunir as práticas artísticas com o diálogo sobre interculturalidade 

e multiculturalidade no contexto escolar.

Este projeto leva ainda os jovens a conviver de perto com as mais diversas linguagens artísticas através do convite feito a 

artistas de diferentes áreas, partilhando assim os seus ateliês, espaços artísticos, técnicas, materiais e conceitos. Neste 

sentido, os jovens conhecem e partilham esta experiência com a comunidade artística, abrindo assim novas perspetivas de 

inclusão. 

Em 2016, realizaram-se 33 oficinas artísticas na casa de acolhimento, em que participaram 50 jovens. O programa de 

formação, desenhado para esta primeira etapa, promoveu entre os jovens conceitos básicos de desenho e a experimentação 

de diferentes materiais.

Em junho, no seguimento do trabalho desenvolvido nestas oficinas, três jovens do Refúgio e Arte participam no workshop 

e exposição do projeto POSTER, “uma mostra pública de arte e palavra que tem como ambiente nativo a rua”.

Por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, os jovens elaboram um mural de boas-vindas e uma exposição com 

interpretações livres de retratos do Presidente da República, por ocasião da sua visita ao CAR. 

Neste período é desenvolvido o projeto “O Mundo em Nós”, com o envolvimento dos técnicos do CPR, e que culminará 

com uma exposição de trabalhos no centro de acolhimento. 

No primeiro semestre do ano, o grupo de jovens visita e realiza quatro oficinas complementares nos ateliês do diretor 

artístico, Sérgio Condeço e do artista colaborador, o pintor Francisco Ariztía.  
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No âmbito das visitas a museus, exposições e outros espaços culturais, são organizadas 5 saídas:

Teatro da Garagem, 18 de agosto: Visita ao Teatro da Garagem (entidade parceira do projeto) e à exposição 

“Congratulations is a boy” de Thomas Mendonça seguido de exercício criativo a partir dos trabalhos do artista.

Museu Calouste Gulbenkian, 26 de agosto: Visita didática guiada à coleção do fundador.

Festival ImigrArte, 12 de novembro: Participação em workshops (origami e danças africanas), concertos, cinema, debate e 

visita a exposição de pintura.

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e Belém, 8 de dezembro: Visita ao Mosteiro dos Jerónimos e Belém. Visita livre ao 

MAAT: antiga central do Tejo, exposições temporárias de ilustração, vídeo e design. Participação na performance no edifício 

novo do museu.

Djass Arte - Mostra de criadores africanos e afrodescendentes, 16 de dezembro: Visita à exposição coletiva de artistas 

africanos e afrodescendentes (pintura, fotografia, moda, etc.). Participação na inauguração e conversa com os artistas.

Para o segundo ano do projeto, estabelece-se um programa de trabalho por projetos entre os quais se destacam a criação 

de uma ilustração para uma revista de arte e a produção de um vídeo com uma equipa multidisciplinar.

No que diz respeito às parcerias, é realizada uma visita técnica à Escola Artística António Arroio, é definido um calendário de 

atividades com a equipa de professores do Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves: exposição de retratos, workshop de 

cerâmica, etc. e com os artistas parceiros: visitas a ateliês, exposições e outros espaços culturais.
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Sensibilizar o público em geral, os media, os decisores políticos, técnicos e outras partes interessadas para a situação 

dos refugiados em Portugal e no mundo, assim como disseminar o trabalho do CPR em prol desta população tão vulnerável 

são os objetivos do sector da informação e divulgação pública deste Conselho. Para os cumprir, o CPR promove, ao longo do 

ano, um conjunto de iniciativas de informação e formação com o objetivo de criar uma sociedade mais consciente e informada 

para o drama dos refugiados.

As comemorações do Dia Mundial do Refugiado, do 25º aniversário do CPR e o XII Congresso Internacional foram eventos 

importantes ao nível da sensibilização para a problemática dos refugiados em Portugal, numa altura em que o tema dos 

refugiados e das deslocações forçadas continua a marcar a agenda mediática nacional e internacional. 

Neste capítulo daremos, ainda, a conhecer as ações de sensibilização (presenciais e a distância), incluindo as visitas aos 

Centros de Acolhimento para Refugiados, o trabalho com os media e a homepage do CPR, a Festa de Fim de Ano, entre outros 

eventos.

A nível internacional, em 2016 o CPR manteve encontros regulares com o ACNUR, particularmente a Representação 

Regional de Roma, e reuniu com várias organizações congéneres como o European Council of Refugees and Exiles (ECRE), o 

International Catholic Migration Commission (ICMC), o Conselho Italiano para os Refugiados, entre outras.

Destaca-se a Reunião Regional de Informação Pública do ACNUR que, no ano em análise, reuniu os seus membros pela 

primeira vez em Lisboa. A rede de informação pública regional inclui os escritórios de Espanha, Itália, Malta, Chipre e 

Portugal (CPR).

A.  COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO REFUGIADO | 20 DE JUNHO DE 2016
A visita de Sua Excelência o Presidente da República ao Centro de Acolhimento para Refugiados, seguida de um festival 

de cinema ao ar livre e um concerto ao vivo, são algumas das atividades que marcaram as comemorações do DMR em 

Portugal. 

Na manhã de 20 junho, Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o Centro de 

Acolhimento para Refugiados do CPR, onde conversou com os requerentes de proteção internacional e refugiados e ficou a 

conhecer o trabalho desenvolvido por este Conselho. A Ministra da Administração Interna, o Ministro Adjunto, o Presidente 

da Câmara Municipal de Loures, o Provedor de Justiça, entre muitas outras personalidades públicas de alto nível também 

acompanharam a visita. Durante a visita, o Presidente assinalou que “Portugal está unido na receção e integração dos 

refugiados”.

Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, organizou-se um festival de cinema ao ar livre e um sarau cultural com 

músicas do mundo. Estes eventos tiveram lugar numa zona renovada de Lisboa, a Ribeira das Naus, chegando assim, a um 

público mais alargado.

Tal como em anos anteriores, os países de língua portuguesa trabalharam em conjunto e reproduziram a campanha do 

WRD - www.diadorefugiado.org – através da tradução das histórias globais e também produzindo histórias locais, do Brasil e 

de Portugal. A campanha #WithRefugees apelou à assinatura de uma petição que expressa solidariedade para com os 

refugiados.

B.  COMEMORAÇÃO DO 25º ANIVERSÁRIO DO CPR  | 20 DE SETEMBRO DE 2016
O Conselho Português para os Refugiados completou, a 20 de Setembro de 2016, um quarto de século de existência.

Por ocasião do 25º aniversário, o CPR reuniu, no Auditório do Centro de Acolhimento para Refugiados na Bobadela, 

fundadores, colaboradores, parceiros e todos aqueles que com a sua cooperação contribuíram e contribuem para que o 

enorme trabalho desenvolvido pela organização seja amplamente reconhecido na sociedade portuguesa.

Do programa constou a apresentação de um vídeo com as mensagens do Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, do Primeiro Ministro, António Costa, e do Secretário Geral das Nações Unidas e ex Alto Comissário das Nações Unidas 

para os Refugiados, António Guterres, entre outros, e as intervenções da ministra da Administração Interna, Constança 

Urbano de Sousa, do ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, do presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, 

do representante Regional do ACNUR para o Sul da Europa, Stéphane Jaquemet, e da presidente da Direção do CPR, Teresa 

Tito de Morais.

Foram apresentados também alguns testemunhos daqueles que têm apoiado e sido apoiados pelo CPR. Nesta sessão, 

foi também apresentada a aplicação Help, que tem como objetivo dar acesso à informação a todos os refugiados e 

requerentes de proteção internacional sobre o país e o seu ambiente sociocultural, o procedimento de asilo, serviços e apoios 

disponíveis, instituições relevantes e outras informações úteis. A aplicação também disponibiliza um conjunto de "frases de 

sobrevivência" em língua portuguesa, extremamente úteis nos primeiros tempos em Portugal, à medida que a língua é 

aprendida.

A comemoração do 25º aniversário do CPR terminou com os concertos de João Afonso e dos Couple Coffee, depois da 

atuação do grupo de teatro amador do CPR RefugiActo, a partir das 21h00.
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C.  XII CONGRESSO INTERNACIONAL “O FUTURO DA EUROPA DEPENDE DO FUTURO DOS 

      REFUGIADOS”
A crise de refugiados na Europa contemporânea trouxe a Lisboa especialistas, nacionais e internacionais, de 

reconhecido mérito nas temáticas de migração, asilo e integração para participarem no XII Congresso Internacional do 

Conselho Português para os Refugiados (CPR), que se realizou a 16 de novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Sob o tema “O Futuro da Europa Depende do Futuro dos Refugiados”, os intervenientes debateram a importância da 

promoção da solidariedade como valor supremo e do acolhimento e integração das pessoas que chegam à Europa como 

parte do seu próprio futuro e mais-valia para a sociedade de acolhimento.

Com cerca de 300 pessoas na plateia e mais de quatro dezenas de e-learners que participavam a distância, o congresso 

abriu com a presença da Sra. Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa e outras individualidades que se 

quiseram associar à iniciativa, nomeadamente: Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino; 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina; Representante para a Europa do Sul do Alto-Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados, Stephane Jaquemet; Administradora da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota; e do 

Presidente da Assembleia-Geral do Conselho Português para os Refugiados, Luís Silveira.

Cerca das 11h30m, iniciou-se o 1º painel, “O futuro da Europa e a proteção dos refugiados “. Foram oradores: Eduardo 

Paz Ferreira (Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), José Manuel Pureza (Deputado e 

Vice-Presidente da Assembleia da República), Estrella Galán Pérez (Secretária-Geral da Comissão Espanhola de Ajuda ao 

Refugiado - CEAR). O painel foi moderado por António Pais Agostinho Homem (Vice-Presidente da Direção do CPR).

Da parte da tarde, realizou-se o 2º painel, “Inclusão vs exclusão. Decida como vai ser.”, com a participação de Rui Pereira 

(Professor e ex-Presidente da Direção do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo), João Gouveia 

Monteiro (Professor e investigador da Universidade de Coimbra) e Siraj Ibrahim (Refugiado). O debate que se seguiu foi 

moderado e comentado por Luís Moita, Professor Catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa.

Seguiu-se, depois, o encontro de Teresa Tito de Morais, Presidente da Direção do CPR, com Sami Naïr, filósofo e 

politólogo franco-argelino.

O congresso terminou com uma curta apresentação do RefugiActo, um grupo de teatro criado há doze anos no âmbito 

das aulas de português do CPR, por onde já passaram “refugiactos” de mais de duas dezenas de nacionalidades.

D.  AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E VISITAS AOS CENTROS DE ACOLHIMENTO PARA 

      REFUGIADOS
Durante 2016, o CPR participou em dezenas de ações de sensibilização presenciais, onde se incluem 17 sessões em 

estabelecimentos de ensino do 1º, 2º, 3º ciclo e ensino secundários, 18 em Universidades e Escolas Superiores, câmaras 

municipais, grupos de teatro, em parceria com diferentes Associações, como a Acesso Cultura, o Grupo de Teatro Oprimido e 

a UMAR, entre muitas outras entidades, num total de 91 ações e visitas de sensibilização.

Relativamente às ações a distância, designadamente o E-learning, realizou-se, em novembro de 2016, a 16ª edição do e-

SAR, enquadrado na realização do XII Congresso Internacional do CPR. 

Dirigido a todos os interessados na temática, o curso teve um amplo leque de participantes, dos mais variados percursos 

profissionais, académicos e de vida -  técnicos que lidam com requerentes e beneficiários de proteção, professores, 

estudantes do ensino superior, jornalistas, potenciais voluntários e outros. Procurou-se utilizar, portanto, um formato 

híbrido, tanto de formação como de sensibilização, com conteúdos simples, apelativos e de fácil acesso, mas fornecendo 

simultaneamente textos de apoio mais exaustivos e uma ampla bibliografia para que, individualmente, os participantes 

interessados, por exº estudantes universitários, pudessem aprofundar e seguir os seus próprios percursos de 

aprendizagem. Todos os participantes tiveram oportunidade de interagir com os moderadores, tanto nas sessões síncronas 

em sala virtual, como nos fóruns assíncronos da plataforma de e-learning.

 O e-curso foi frequentado por 60 e-learners (número máximo permitido), tendo 51 completado a ação e preenchido os 

requisitos necessários para receberem o certificado de participação. A audiência foi no entanto mais vasta dado que para as 

sessões síncronas foram convidados também os candidatos que tinham efetuado a pré-inscrição.
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Sensibilizar o público em geral, os media, os decisores políticos, técnicos e outras partes interessadas para a situação 

dos refugiados em Portugal e no mundo, assim como disseminar o trabalho do CPR em prol desta população tão vulnerável 

são os objetivos do sector da informação e divulgação pública deste Conselho. Para os cumprir, o CPR promove, ao longo do 

ano, um conjunto de iniciativas de informação e formação com o objetivo de criar uma sociedade mais consciente e informada 

para o drama dos refugiados.

As comemorações do Dia Mundial do Refugiado, do 25º aniversário do CPR e o XII Congresso Internacional foram eventos 

importantes ao nível da sensibilização para a problemática dos refugiados em Portugal, numa altura em que o tema dos 

refugiados e das deslocações forçadas continua a marcar a agenda mediática nacional e internacional. 

Neste capítulo daremos, ainda, a conhecer as ações de sensibilização (presenciais e a distância), incluindo as visitas aos 

Centros de Acolhimento para Refugiados, o trabalho com os media e a homepage do CPR, a Festa de Fim de Ano, entre outros 

eventos.

A nível internacional, em 2016 o CPR manteve encontros regulares com o ACNUR, particularmente a Representação 

Regional de Roma, e reuniu com várias organizações congéneres como o European Council of Refugees and Exiles (ECRE), o 

International Catholic Migration Commission (ICMC), o Conselho Italiano para os Refugiados, entre outras.

Destaca-se a Reunião Regional de Informação Pública do ACNUR que, no ano em análise, reuniu os seus membros pela 

primeira vez em Lisboa. A rede de informação pública regional inclui os escritórios de Espanha, Itália, Malta, Chipre e 

Portugal (CPR).

A.  COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO REFUGIADO | 20 DE JUNHO DE 2016
A visita de Sua Excelência o Presidente da República ao Centro de Acolhimento para Refugiados, seguida de um festival 

de cinema ao ar livre e um concerto ao vivo, são algumas das atividades que marcaram as comemorações do DMR em 

Portugal. 

Na manhã de 20 junho, Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o Centro de 

Acolhimento para Refugiados do CPR, onde conversou com os requerentes de proteção internacional e refugiados e ficou a 

conhecer o trabalho desenvolvido por este Conselho. A Ministra da Administração Interna, o Ministro Adjunto, o Presidente 

da Câmara Municipal de Loures, o Provedor de Justiça, entre muitas outras personalidades públicas de alto nível também 

acompanharam a visita. Durante a visita, o Presidente assinalou que “Portugal está unido na receção e integração dos 

refugiados”.

Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, organizou-se um festival de cinema ao ar livre e um sarau cultural com 

músicas do mundo. Estes eventos tiveram lugar numa zona renovada de Lisboa, a Ribeira das Naus, chegando assim, a um 

público mais alargado.

Tal como em anos anteriores, os países de língua portuguesa trabalharam em conjunto e reproduziram a campanha do 

WRD - www.diadorefugiado.org – através da tradução das histórias globais e também produzindo histórias locais, do Brasil e 

de Portugal. A campanha #WithRefugees apelou à assinatura de uma petição que expressa solidariedade para com os 

refugiados.

B.  COMEMORAÇÃO DO 25º ANIVERSÁRIO DO CPR  | 20 DE SETEMBRO DE 2016
O Conselho Português para os Refugiados completou, a 20 de Setembro de 2016, um quarto de século de existência.

Por ocasião do 25º aniversário, o CPR reuniu, no Auditório do Centro de Acolhimento para Refugiados na Bobadela, 

fundadores, colaboradores, parceiros e todos aqueles que com a sua cooperação contribuíram e contribuem para que o 

enorme trabalho desenvolvido pela organização seja amplamente reconhecido na sociedade portuguesa.

Do programa constou a apresentação de um vídeo com as mensagens do Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, do Primeiro Ministro, António Costa, e do Secretário Geral das Nações Unidas e ex Alto Comissário das Nações Unidas 

para os Refugiados, António Guterres, entre outros, e as intervenções da ministra da Administração Interna, Constança 

Urbano de Sousa, do ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, do presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, 

do representante Regional do ACNUR para o Sul da Europa, Stéphane Jaquemet, e da presidente da Direção do CPR, Teresa 

Tito de Morais.

Foram apresentados também alguns testemunhos daqueles que têm apoiado e sido apoiados pelo CPR. Nesta sessão, 

foi também apresentada a aplicação Help, que tem como objetivo dar acesso à informação a todos os refugiados e 

requerentes de proteção internacional sobre o país e o seu ambiente sociocultural, o procedimento de asilo, serviços e apoios 

disponíveis, instituições relevantes e outras informações úteis. A aplicação também disponibiliza um conjunto de "frases de 

sobrevivência" em língua portuguesa, extremamente úteis nos primeiros tempos em Portugal, à medida que a língua é 

aprendida.

A comemoração do 25º aniversário do CPR terminou com os concertos de João Afonso e dos Couple Coffee, depois da 

atuação do grupo de teatro amador do CPR RefugiActo, a partir das 21h00.
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C.  XII CONGRESSO INTERNACIONAL “O FUTURO DA EUROPA DEPENDE DO FUTURO DOS 

      REFUGIADOS”
A crise de refugiados na Europa contemporânea trouxe a Lisboa especialistas, nacionais e internacionais, de 

reconhecido mérito nas temáticas de migração, asilo e integração para participarem no XII Congresso Internacional do 

Conselho Português para os Refugiados (CPR), que se realizou a 16 de novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Sob o tema “O Futuro da Europa Depende do Futuro dos Refugiados”, os intervenientes debateram a importância da 

promoção da solidariedade como valor supremo e do acolhimento e integração das pessoas que chegam à Europa como 

parte do seu próprio futuro e mais-valia para a sociedade de acolhimento.

Com cerca de 300 pessoas na plateia e mais de quatro dezenas de e-learners que participavam a distância, o congresso 

abriu com a presença da Sra. Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa e outras individualidades que se 

quiseram associar à iniciativa, nomeadamente: Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino; 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina; Representante para a Europa do Sul do Alto-Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados, Stephane Jaquemet; Administradora da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota; e do 

Presidente da Assembleia-Geral do Conselho Português para os Refugiados, Luís Silveira.

Cerca das 11h30m, iniciou-se o 1º painel, “O futuro da Europa e a proteção dos refugiados “. Foram oradores: Eduardo 

Paz Ferreira (Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), José Manuel Pureza (Deputado e 

Vice-Presidente da Assembleia da República), Estrella Galán Pérez (Secretária-Geral da Comissão Espanhola de Ajuda ao 

Refugiado - CEAR). O painel foi moderado por António Pais Agostinho Homem (Vice-Presidente da Direção do CPR).

Da parte da tarde, realizou-se o 2º painel, “Inclusão vs exclusão. Decida como vai ser.”, com a participação de Rui Pereira 

(Professor e ex-Presidente da Direção do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo), João Gouveia 

Monteiro (Professor e investigador da Universidade de Coimbra) e Siraj Ibrahim (Refugiado). O debate que se seguiu foi 

moderado e comentado por Luís Moita, Professor Catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa.

Seguiu-se, depois, o encontro de Teresa Tito de Morais, Presidente da Direção do CPR, com Sami Naïr, filósofo e 

politólogo franco-argelino.

O congresso terminou com uma curta apresentação do RefugiActo, um grupo de teatro criado há doze anos no âmbito 

das aulas de português do CPR, por onde já passaram “refugiactos” de mais de duas dezenas de nacionalidades.

D.  AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E VISITAS AOS CENTROS DE ACOLHIMENTO PARA 

      REFUGIADOS
Durante 2016, o CPR participou em dezenas de ações de sensibilização presenciais, onde se incluem 17 sessões em 

estabelecimentos de ensino do 1º, 2º, 3º ciclo e ensino secundários, 18 em Universidades e Escolas Superiores, câmaras 

municipais, grupos de teatro, em parceria com diferentes Associações, como a Acesso Cultura, o Grupo de Teatro Oprimido e 

a UMAR, entre muitas outras entidades, num total de 91 ações e visitas de sensibilização.

Relativamente às ações a distância, designadamente o E-learning, realizou-se, em novembro de 2016, a 16ª edição do e-

SAR, enquadrado na realização do XII Congresso Internacional do CPR. 

Dirigido a todos os interessados na temática, o curso teve um amplo leque de participantes, dos mais variados percursos 

profissionais, académicos e de vida -  técnicos que lidam com requerentes e beneficiários de proteção, professores, 

estudantes do ensino superior, jornalistas, potenciais voluntários e outros. Procurou-se utilizar, portanto, um formato 

híbrido, tanto de formação como de sensibilização, com conteúdos simples, apelativos e de fácil acesso, mas fornecendo 

simultaneamente textos de apoio mais exaustivos e uma ampla bibliografia para que, individualmente, os participantes 

interessados, por exº estudantes universitários, pudessem aprofundar e seguir os seus próprios percursos de 

aprendizagem. Todos os participantes tiveram oportunidade de interagir com os moderadores, tanto nas sessões síncronas 

em sala virtual, como nos fóruns assíncronos da plataforma de e-learning.

 O e-curso foi frequentado por 60 e-learners (número máximo permitido), tendo 51 completado a ação e preenchido os 

requisitos necessários para receberem o certificado de participação. A audiência foi no entanto mais vasta dado que para as 

sessões síncronas foram convidados também os candidatos que tinham efetuado a pré-inscrição.
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A avaliação final dos participantes sobre o e-curso foi francamente positiva, revelando uma grande empatia com a causa do 

asilo e também a sua gratidão pelos conhecimentos facultados através da interação com a equipa do CPR, os seus pares e a 

plataforma de e-learning. 

No que diz respeito às visitas aos centros de acolhimento, ao longo do ano, foram várias as entidades, membros do governo, 

delegações estrangeiras, missões do ACNUR, Centro Norte-Sul, câmaras municipais, fundações e ONGs, escolas e 

universidades, entre outras, que visitaram os Centros de Acolhimento do CPR. 

Todavia, destacamos, em junho de 2016, a visita do Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, acompanhado da 

Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e do Ministro-adjunto Eduardo Cabrita, entre outras altas 

individualidades, que visitaram o Centro de Acolhimento para Refugiados da Bobadela, sendo recebidos pela Presidente do 

Conselho Português para os Refugiados, Teresa Tito de Morais.

A comitiva percorreu as instalações do CAR e interagiu com algumas das cerca de 260 pessoas atualmente apoiadas pelo 

Centro. Na cozinha, Schulz entabulou conversa com um congolês que preparava a sua refeição e ouviu palavras de gratidão a 

Portugal, "um país onde se respeitam os direitos humanos". 

Sempre acompanhado por Teresa Tito de Morais, Schulz visitou depois a creche e jardim-de-infância "Espaço A Criança". 

Este equipamento é um exemplo de boas práticas devido à partilha do mesmo espaço entre os filhos dos refugiados e as 

crianças da sociedade de acolhimento. Dando largas a uma enorme satisfação, o Presidente do PE afirmou: "Começar com as 

crianças, a brincar e a crescer juntas, é a melhor maneira de lutar contra o racismo e a xenofobia e melhor forma de integrar. 

Por isso, estou muito, muito grato. Hoje aprendi aqui uma lição."

A visita terminou no auditório do CAR onde decorria uma sessão de expressão dramática orientada pela atriz Sofia Cabrita 

no âmbito do projeto "Dormem mil gestos nos meus dedos", financiado pela Fundação C. Gulbenkian. 

Já fora do auditório, aos jornalistas presentes, Schulz demonstrou mais uma vez o seu agrado: "Estou bastante 

impressionado com o ambiente aqui. Julgo que o que o Centro faz pelos refugiados é excecional. A generosidade e a forma 

como as pessoas são integradas são realmente extraordinárias". 

E.  FESTA DE FIM DE ANO
Há quase 20 anos que, no mês de dezembro, se realiza uma festa em que se despede do ano corrente e se deseja um bom 

ano novo. Pretende-se que seja um espaço de partilha entre os trabalhadores, estagiários, voluntários do CPR e os refugiados, 

num contexto bem diferente do quotidiano. A ideia é que os refugiados possam dar a conhecer algo do seu país e nós do 

nosso/nossos países. Que se partilhem pequenos/grandes saberes e talentos. E assim foi - a festa aconteceu de novo a 18 de 

dezembro, no Dia Mundial do Migrante, com muita música, dança, cores e sabores de todo o mundo. 

F.  HOMEPAGE
Desde 1995 que o CPR mantém uma presença ativa na Internet, através do seu portal www..cpr.pt. Com uma linguagem 

acessível e apelativa, mas simultaneamente sóbria, o website pretende sensibilizar a opinião pública em geral para a 

necessidade de dar proteção a quem foge da perseguição e da guerra, utilizando conteúdos próprios e materiais traduzidos e 

adaptados dos sites do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Conselho Europeu para os 

Refugiados e Exilados (ECRE). O site pretende refletir a atividade do CPR, tanto na defesa da causa do asilo nos fóruns nacionais 

e internacionais como na intervenção direta na receção, acolhimento e integração dos refugiados e requerentes de proteção no 

nosso país. A interligação do site com as redes sociais, principalmente o Facebook, faz parte da estratégia de chegar a uma 

audiência cada vez mais vasta.

Em meados de 2016, por ocasião do Dia Mundial do Refugiado (DMR), o CPR colaborou na iniciativa do ACNUR 

“#ComOsRefugiados” através da revisão das traduções para português internacional e da produção de materiais próprios  

(www.acnur.org/diadorefugiado). No âmbito dessa colaboração, para além da homenagem aos refugiados, foi organizada uma 

petição global dirigida aos líderes mundiais, apelando para a solidariedade com os milhões de pessoas que necessitam de 

proteção internacional. Com a colaboração de grandes figuras mediáticas, a campanha teve uma grande adesão em todo o 

mundo recolhendo cerca de 2,5 milhões de assinaturas.

Em setembro de 2016, deu-se grande destaque ao 25º aniversário do CPR e procedeu-se ao lançamento do subsite 

www.cpr.pt/help, um guia eletrónico dirigido a todos os refugiados e requerentes de proteção, especialmente aos recém 

chegados ou prestes a chegar ao nosso país. O e-guia presta informação sobre o país e o seu ambiente sociocultural, o 

procedimento de asilo, direitos e deveres, serviços e apoios disponíveis, instituições relevantes e outras informações úteis. 

Também inclui um módulo de “português de sobrevivência”, com frases e vocabulário essenciais. Em termos de tecnologia, o 

e-guia está otimizado para ser utilizado com telefones e tablets, tanto em termos de visualização como de economia no 

consumo de dados.

Durante 2016, o site teve 126.332 visitas.
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G.  PRÉMIOS 
Gala de Reconhecimento Social da Fundação INATEL

No ano em que assinalou o seu 25.º aniversário, o CPR foi homenageado na Gala de Reconhecimento Social da Fundação 

INATEL. “A questão dos refugiados é, para nós, uma questão importante”, salientou Francisco Madelino, presidente da 

Fundação Inatel. “Aqui estamos com grande militância e grande empenhamento neste que é o grande dossiê social dentro da 

União Europeia, onde se discute muita coisa sobre o futuro: qual é a força que vence na Europa? A Europa humanista, 

progressista, antidogmática, aberta ao outro ou é a Europa populista, racista, fechada, incapaz de compreender o outro? Pois, 

nós estamos no outro lado e, certamente, vamos vencer”, declarou. Teresa Tito Morais, presidente da direção do CPR, 

sensibilizada com o reconhecimento, realçou o projeto da Inatel com o CPR, Migrantes como nós, no acolhimento, formação e 

emprego aos refugiados: “Esta parceria tem sido proveitosa e pioneira. É uma mais-valia para todos aqueles que apoiamos, 

refugiados que vêm fugidos da guerra, de dramas enormíssimos. Eles precisam de estabilidade e um país que os apoie.” 

Esta homenagem foi no passado dia 24 de novembro, no Teatro da Trindade, em Lisboa. 

Prémios CEPSA ao Valor Social 2016

O projeto do CPR “Bem-Vindos!” – Acolhimento de Emergência de Refugiados Recolocados e Integração na Sociedade 

Portuguesa foi um dos quatro vencedores dos Prémios ao Valor Social 2016, como veremos mais adiante no capítulo dos 

Projetos e Apoios.

Prémio Direitos Humanos 2016 da Assembleia da República 

O prémio Direitos Humanos 2016 da Assembleia da República, decidido por unanimidade, através de uma comissão de 

deputados com membros das seis bancadas parlamentares, foi entregue no passado mês de Dezembro, ao Eng. António 

Guterres, Secretário-geral das Nações Unidas e ex Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.

O valor material do prémio, 25 000 euros, foi doado ao Conselho Português para os Refugiados, tendo sido entregue, na 

mesma cerimónia, por António Guterres à Presidente do Conselho, Teresa Tito de Morais. O CPR já tinha sido distinguido em 

2000 com o mesmo prémio.

http://www.cpr.pt/help,
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A avaliação final dos participantes sobre o e-curso foi francamente positiva, revelando uma grande empatia com a causa do 

asilo e também a sua gratidão pelos conhecimentos facultados através da interação com a equipa do CPR, os seus pares e a 

plataforma de e-learning. 

No que diz respeito às visitas aos centros de acolhimento, ao longo do ano, foram várias as entidades, membros do governo, 

delegações estrangeiras, missões do ACNUR, Centro Norte-Sul, câmaras municipais, fundações e ONGs, escolas e 

universidades, entre outras, que visitaram os Centros de Acolhimento do CPR. 

Todavia, destacamos, em junho de 2016, a visita do Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, acompanhado da 

Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e do Ministro-adjunto Eduardo Cabrita, entre outras altas 

individualidades, que visitaram o Centro de Acolhimento para Refugiados da Bobadela, sendo recebidos pela Presidente do 

Conselho Português para os Refugiados, Teresa Tito de Morais.

A comitiva percorreu as instalações do CAR e interagiu com algumas das cerca de 260 pessoas atualmente apoiadas pelo 

Centro. Na cozinha, Schulz entabulou conversa com um congolês que preparava a sua refeição e ouviu palavras de gratidão a 

Portugal, "um país onde se respeitam os direitos humanos". 

Sempre acompanhado por Teresa Tito de Morais, Schulz visitou depois a creche e jardim-de-infância "Espaço A Criança". 

Este equipamento é um exemplo de boas práticas devido à partilha do mesmo espaço entre os filhos dos refugiados e as 

crianças da sociedade de acolhimento. Dando largas a uma enorme satisfação, o Presidente do PE afirmou: "Começar com as 

crianças, a brincar e a crescer juntas, é a melhor maneira de lutar contra o racismo e a xenofobia e melhor forma de integrar. 

Por isso, estou muito, muito grato. Hoje aprendi aqui uma lição."

A visita terminou no auditório do CAR onde decorria uma sessão de expressão dramática orientada pela atriz Sofia Cabrita 

no âmbito do projeto "Dormem mil gestos nos meus dedos", financiado pela Fundação C. Gulbenkian. 

Já fora do auditório, aos jornalistas presentes, Schulz demonstrou mais uma vez o seu agrado: "Estou bastante 

impressionado com o ambiente aqui. Julgo que o que o Centro faz pelos refugiados é excecional. A generosidade e a forma 

como as pessoas são integradas são realmente extraordinárias". 

E.  FESTA DE FIM DE ANO
Há quase 20 anos que, no mês de dezembro, se realiza uma festa em que se despede do ano corrente e se deseja um bom 

ano novo. Pretende-se que seja um espaço de partilha entre os trabalhadores, estagiários, voluntários do CPR e os refugiados, 

num contexto bem diferente do quotidiano. A ideia é que os refugiados possam dar a conhecer algo do seu país e nós do 

nosso/nossos países. Que se partilhem pequenos/grandes saberes e talentos. E assim foi - a festa aconteceu de novo a 18 de 

dezembro, no Dia Mundial do Migrante, com muita música, dança, cores e sabores de todo o mundo. 

F.  HOMEPAGE
Desde 1995 que o CPR mantém uma presença ativa na Internet, através do seu portal www..cpr.pt. Com uma linguagem 

acessível e apelativa, mas simultaneamente sóbria, o website pretende sensibilizar a opinião pública em geral para a 

necessidade de dar proteção a quem foge da perseguição e da guerra, utilizando conteúdos próprios e materiais traduzidos e 

adaptados dos sites do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Conselho Europeu para os 

Refugiados e Exilados (ECRE). O site pretende refletir a atividade do CPR, tanto na defesa da causa do asilo nos fóruns nacionais 

e internacionais como na intervenção direta na receção, acolhimento e integração dos refugiados e requerentes de proteção no 

nosso país. A interligação do site com as redes sociais, principalmente o Facebook, faz parte da estratégia de chegar a uma 

audiência cada vez mais vasta.

Em meados de 2016, por ocasião do Dia Mundial do Refugiado (DMR), o CPR colaborou na iniciativa do ACNUR 

“#ComOsRefugiados” através da revisão das traduções para português internacional e da produção de materiais próprios  

(www.acnur.org/diadorefugiado). No âmbito dessa colaboração, para além da homenagem aos refugiados, foi organizada uma 

petição global dirigida aos líderes mundiais, apelando para a solidariedade com os milhões de pessoas que necessitam de 

proteção internacional. Com a colaboração de grandes figuras mediáticas, a campanha teve uma grande adesão em todo o 

mundo recolhendo cerca de 2,5 milhões de assinaturas.

Em setembro de 2016, deu-se grande destaque ao 25º aniversário do CPR e procedeu-se ao lançamento do subsite 

www.cpr.pt/help, um guia eletrónico dirigido a todos os refugiados e requerentes de proteção, especialmente aos recém 

chegados ou prestes a chegar ao nosso país. O e-guia presta informação sobre o país e o seu ambiente sociocultural, o 

procedimento de asilo, direitos e deveres, serviços e apoios disponíveis, instituições relevantes e outras informações úteis. 

Também inclui um módulo de “português de sobrevivência”, com frases e vocabulário essenciais. Em termos de tecnologia, o 

e-guia está otimizado para ser utilizado com telefones e tablets, tanto em termos de visualização como de economia no 

consumo de dados.

Durante 2016, o site teve 126.332 visitas.
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G.  PRÉMIOS 
Gala de Reconhecimento Social da Fundação INATEL

No ano em que assinalou o seu 25.º aniversário, o CPR foi homenageado na Gala de Reconhecimento Social da Fundação 

INATEL. “A questão dos refugiados é, para nós, uma questão importante”, salientou Francisco Madelino, presidente da 

Fundação Inatel. “Aqui estamos com grande militância e grande empenhamento neste que é o grande dossiê social dentro da 
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ESPAÇO "A CRIANÇA" CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 

O Espaço “A Criança” destina-se a todas as crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e o ingresso no Ensino 

Básico, para frequência de Creche e Jardim-de-infância.

A 16 de Novembro de 2007, o CPR celebrou com o Instituto de Segurança Social, I.P. / Centro Distrital de Segurança 

Social de Lisboa um Acordo de Cooperação Típico para a Creche do Espaço “A Criança”, equiparando esta Valência do CPR a 

uma IPSS e comparticipando 20 crianças de Creche. A 5 de Junho de 2008 o acordo foi alargado para a totalidade das crianças 

de Creche (37).  

A 27 de Maio de 2009, o CPR celebrou com o Instituto de Segurança Social, I.P. / Centro Distrital de Segurança Social de 

Lisboa e a Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT)   um Acordo de Cooperação Tripartido para o 

ensino Pré-Escolar, comparticipando as duas salas de Jardim-de-infância, com capacidade para 20 crianças cada.

O projeto educativo do Espaço “A Criança” para o triénio 2016-2019 é “Todos temos direitos”, tendo como base os 

Direitos da Crianças celebrados em 20 de Novembro de 1959. Os princípios que nos orientam centram-se num profundo 

respeito pela vida. Desenvolvemos um projeto educativo e lúdico que se carateriza pela procura constante de excelência no 

ensino e na formação integral das crianças com respeito por si e pelo outro. 

Consideramos de extrema importância as crianças terem noção dos Direitos e Deveres que têm perante si mesmas, os 

outros e a Sociedade Civil. No contexto da população refugiada, conseguimos compreender que na maioria das vezes estes 

Direitos e Deveres não estão suficientemente clarificados. O Espaço “A Criança” como modelo de integração tem como 

objetivo integrar a população refugiada com a comunidade local, sendo esta uma integração bilateral. 

No Espaço “A Criança” são desenvolvidas diversas atividades que contribuem para o bem-estar das crianças, o brincar, 

o disponibilizar recursos e meios para exploração e independência de cada criança, o respeito pelas individualidades, 

mantendo o sentido de grupo e comunidade, tendo sempre em mente o background de cada família.

A metodologia utilizada é a Pedagogia-em-participação que se caracteriza pela participação ativa da criança não só no 

processo educativo, mas também no seu planeamento, regulação e avaliação. O trabalho de projeto é a ferramenta 

privilegiada para a aquisição de conhecimentos por parte da criança, dado o seu papel decisivo na determinação do tema, na 

concretização e na avaliação do projeto.

Um ponto muito importante desta pedagogia é a participação ativa da família no processo educativo dos seus filhos, 

através da preparação de materiais e pesquisa de informação para os projetos que estão a ser abordados.

Consideramos que apenas com a participação de cada família poderemos preparar crianças conscientes de si próprias, 

das suas capacidades e do mundo que as rodeia, para que possam ser cidadãos empenhados e pró-ativos na defesa dos seus 

direitos, conscientes dos deveres que têm. 

Ao longo deste ano foram mantidas todas as parcerias que existiam dos anos anteriores

CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
Origem das crianças 2016

Origem das crianças 2015/2016

Portugal Países Lusófonos Outros Imigrantes 
Refugiados

Requerentes de Asilo

Cu-cu Bebé (berçário)

Já Sei Andar (1-2 anos)

Exploradores (2-3 anos)

Eu e os Meus Amigos (JI)

Já Sou Grande (JI)

Totais

7

8

10

11

13

49

0

0

0

3

1

4

0

0

1

0

1

2

1

3

7

6

5
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Acordos e Protocolos
Em 2016, o CPR continuou a beneficiar do apoio financeiro anual do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR), organização com a qual tem um Acordo desde 1993.
O Ministério da Administração Interna, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mantém, desde 1998, um 

Protocolo de Cooperação com o CPR, destinado às atividades de apoio jurídico aos requerentes de asilo e refugiados, assim como 
para o funcionamento da estrutura administrativa.

Este Protocolo manteve-se em vigor em 2015, contribuindo para auxiliar à manutenção da estrutura administrativa do Centro 
de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR).

O CPR manteve os Acordos de Cooperação Atípico e Típico com o Instituto de Segurança Social, I.P., através do Centro Distrital 
de Segurança Social de Lisboa (CDSSLx) e com a DRELVT, para o Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) e Espaço “A 
Criança”, respetivamente.

O CPR possui, desde 2007, uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que co-financia o 
Gabinete de Inserção Profissional (GIP).

A manutenção do funcionamento do Centro de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR), em 2016, foi possível através 
de uma verba disponibilizada pela Câmara Municipal de Lisboa, através do Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município de 
Lisboa (RAAML).

Projetos
Em 2016, o CPR contou com o apoio financeiro do Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), no âmbito do novo Quadro 

Financeiro Plurianual 2014-2020, gerido pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) enquanto 
Autoridade Responsável e pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM) enquanto Autoridade Delegada, que se destinou aos 
seguintes projetos:

• Proj. nº PT/2016/FAMI/007 - Ética, Acolhimento e Multiculturalidade
   Início: 01/05/2016; Fim: 31/12/2016;
• Proj. nº PT/2016/FAMI/029 - Português Integra Mais
   Início: 01/07/2016; Fim: 30/06/2017;

Para além destes dois projetos, em 2016, o CPR viu aprovadas 3 outras candidaturas:

• Proj. "À Procura de um Abrigo: Sensibilização sobre Migrações e Desenvolvimento no 1.º Ciclo do Ensino Básico»
   Início: 01/05/2016; Fim: 30/06/2017 – Financiado pelo Instituto Camões;

• Proj. “Bem-Vindos!” – Acolhimento de Emergência de Refugiados Recolocados e Integração na Sociedade Portuguesa - 
   Início: 02/01/2017; Fim: 31/12/2017 - Prémios ao Valor Social 2016 da Fundación Cepsa;

• Proj. "À Procura de um Abrigo»
   Início: 07/03/2016; Fim: 28/02/2017 – Financiado pelo Movimento “Mais Para Todos” (LIDL/SIC Esperança).
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A.  PROJETO TIME FOR NEEDS 
O projeto “Time for Needs: Listening, Healing, Protecting” - A Joint Action for an Appropriate Assessment of Special Needs 

of Victims of Torture and Violence, co-financiado pelo União Europeia(UE) (HOME/2014/AMIF/AG/ASYL/7836), que decorre até 
Agosto de 2017, é implementado por 7 parceiros em 6 Estados–membros, incluindo o CPR em Portugal, e conta com a 
supervisão de um comissão científica que inclui, nomeadamente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), o Conselho Internacional de Reabilitação para as Vítimas de Tortura (IRCT), e o Conselho Europeu para os Refugiados 
e Exilados (ECRE).

A iniciativa visa contribuir para a identificação das necessidades especiais dos sobreviventes de tortura e de violência 
extrema, em particular de mulheres e de crianças, no âmbito do procedimento de asilo bem como das condições de 
acolhimento. O projeto pretende, igualmente, promover a harmonização dos padrões de proteção na UE relativos a este grupo 
vulnerável.

Para o efeito, foi realizada, em 2016, uma investigação de terreno sobre o enquadramento jurídico e a prática em matéria 
de identificação de necessidades especiais e apoio prestado no procedimento asilo e acolhimento em Portugal, através, 

nomeadamente, de entrevistas com atores-chave e focus groups com requerentes de proteção internacional. 
Na prossecução dos objetivos do projeto seguir-se-ão, em 2017, a implementação de uma iniciativa piloto visando 

desenvolver e disseminar uma ferramenta prática de avaliação das necessidades dos sobreviventes de tortura e de violência 
extrema; a identificação de boas-práticas relativas à identificação, garantias processuais e condições de acolhimento do grupo-
alvo; a elaboração de padrões mínimos comuns  para a avaliação de vulnerabilidades do grupo-alvo em matéria de 
necessidades processuais e de acolhimento aplicáveis na União Europeia (UE); bem como atividades de informação pública e de 
sensibilização de atores –chave ao nível nacional e europeu.

B.  ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO 
O Conselho Português para os Refugiados (CPR) acolhe estagiários e voluntários de diversas áreas de atuação, que 

trabalham sob a supervisão dos nossos técnicos, contribuindo para uma melhoria contínua da nossa prestação. Os nossos 
estagiários e voluntários permitem que o trabalho desenvolvido pelo CPR seja mais visível e notório na nossa sociedade, 
aumentado a sensibilidade geral para a temática dos refugiados e do seu acolhimento. Permitem igualmente um 
relacionamento institucional entre o CPR e instituições de ensino cada vez mais sólido.

Portanto, no ano de 2016, o CPR contou com 21 estagiários e 8 voluntários, divididos da seguinte forma:
• Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR): 17 estagiários;
• Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR): 3 estagiários e 6 voluntários;
• Departamento Jurídico: 2 voluntários;
• Espaço «A Criança»: 1 estagiário.

09
CONSELHO

PORTUGUÊS
PARA OS

REFUGIADOS

AGRADECIMENTOS



34
CONSELHO

PORTUGUÊS
PARA OS

REFUGIADOS

PROJETOS
E APOIOS

A.  PROJETO TIME FOR NEEDS 
O projeto “Time for Needs: Listening, Healing, Protecting” - A Joint Action for an Appropriate Assessment of Special Needs 

of Victims of Torture and Violence, co-financiado pelo União Europeia(UE) (HOME/2014/AMIF/AG/ASYL/7836), que decorre até 
Agosto de 2017, é implementado por 7 parceiros em 6 Estados–membros, incluindo o CPR em Portugal, e conta com a 
supervisão de um comissão científica que inclui, nomeadamente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), o Conselho Internacional de Reabilitação para as Vítimas de Tortura (IRCT), e o Conselho Europeu para os Refugiados 
e Exilados (ECRE).

A iniciativa visa contribuir para a identificação das necessidades especiais dos sobreviventes de tortura e de violência 
extrema, em particular de mulheres e de crianças, no âmbito do procedimento de asilo bem como das condições de 
acolhimento. O projeto pretende, igualmente, promover a harmonização dos padrões de proteção na UE relativos a este grupo 
vulnerável.

Para o efeito, foi realizada, em 2016, uma investigação de terreno sobre o enquadramento jurídico e a prática em matéria 
de identificação de necessidades especiais e apoio prestado no procedimento asilo e acolhimento em Portugal, através, 

nomeadamente, de entrevistas com atores-chave e focus groups com requerentes de proteção internacional. 
Na prossecução dos objetivos do projeto seguir-se-ão, em 2017, a implementação de uma iniciativa piloto visando 

desenvolver e disseminar uma ferramenta prática de avaliação das necessidades dos sobreviventes de tortura e de violência 
extrema; a identificação de boas-práticas relativas à identificação, garantias processuais e condições de acolhimento do grupo-
alvo; a elaboração de padrões mínimos comuns  para a avaliação de vulnerabilidades do grupo-alvo em matéria de 
necessidades processuais e de acolhimento aplicáveis na União Europeia (UE); bem como atividades de informação pública e de 
sensibilização de atores –chave ao nível nacional e europeu.

B.  ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO 
O Conselho Português para os Refugiados (CPR) acolhe estagiários e voluntários de diversas áreas de atuação, que 

trabalham sob a supervisão dos nossos técnicos, contribuindo para uma melhoria contínua da nossa prestação. Os nossos 
estagiários e voluntários permitem que o trabalho desenvolvido pelo CPR seja mais visível e notório na nossa sociedade, 
aumentado a sensibilidade geral para a temática dos refugiados e do seu acolhimento. Permitem igualmente um 
relacionamento institucional entre o CPR e instituições de ensino cada vez mais sólido.

Portanto, no ano de 2016, o CPR contou com 21 estagiários e 8 voluntários, divididos da seguinte forma:
• Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR): 17 estagiários;
• Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR): 3 estagiários e 6 voluntários;
• Departamento Jurídico: 2 voluntários;
• Espaço «A Criança»: 1 estagiário.

09
CONSELHO

PORTUGUÊS
PARA OS

REFUGIADOS

AGRADECIMENTOS



AGRADECIMENTOS 
O CPR recebeu ao longo do ano inúmeros apoios, financeiros e em géneros, para as diversas iniciativas e atividades que 

desenvolveu.
Tendo, também, beneficiado da consignação de 0,5% do IRS e de donativos e subsídios de particulares, empresas e outras 

instituições.
No âmbito da Agenda Europeia para as Migrações, gostaríamos, em especial, de agradecer aos parceiros do Consórcio de 

Acolhimento do CPR para a Recolocação, os quais através dos seus técnicos, parceiros e voluntários no terreno têm sido 
elementos importantes para o acolhimento em primeira linha dos requerentes que têm chegado ao nosso país vindos dos 
hotspots na Grécia e na Itália: Municípios de Castelo Branco, Guimarães, Idanha-a-Nova, Loulé, Oeiras, Ourém, Santa Maria da 
Feira, Santarém, Sintra, Torres Novas e Fundação INATEL.

Destacamos, ainda, algumas empresas, associações e estabelecimentos de ensino que apoiaram, ao longo de 2016, o nosso 
trabalho:

• Adagietto
• Agir XXI
• Agrupamento de Escolas D. Dinis
• Agrupamento de Escolas da Bobadela
• Agrupamento de Escolas de Olaias
• Agrupamento de Escolas de São João da Talha
• Agrupamento de Escolas dos Olivais
• Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves
• Águias da Musgueira
• APF
• AREA Infinitas
• Associação Aguinenso – dá-te ao condado
• Associação Portuguesa de Ultimate e 
   Desportos de Disco
• Associação Teatro Inglês Lisboa
• Atlético Clube de Moscavide
• Banco Alimentar contra a Fome
• Banco de Bens Doados
• BATOTO YETU
• BNP PARIBAS
• BPI
• Câmara Municipal de Lisboa
• Câmara Municipal de Loures
• CARITAS
• Casa da Achada – Centro Mário Dionísio
• Casa do Alentejo 
• CASA PIA DE LISBOA
• Castelo de S. Jorge 
• CDI
• Centro de Apoio à Vítima de Tortura (CAVITOP) 
• Centro de Estudos Judiciários
• Centro de Saúde de Marvila
• Centro de Saúde de Sacavém 
• Centro Diagnóstico de Pneumologia
• Centro Saúde Dr. Domingos Barreiro
• CESIS
• CLASSIC CAFÉ
• Clínica da Juventude
• Clínica de Estomatologia Portugália
• Comarca de Lisboa, 1ª Instância, Sec. Família e Menores
• Comissão Social de Freguesia de Marvila
• COMITÉ OLÍMPICO PORTUGUÊS
• Comunidade Islâmica de Lisboa
• Cooperativa Cronoworld
• CPCJ – LISBOA ORIENTAL
• Cruz Vermelha Portuguesa
• Direção Geral de Saúde
• Direcção Geral do Património e Cultura 
• DR. RISADAS
• EATTL
• EBCG
• EGEAC
• Entrajuda
• Escola da Noite
• FCB Lisbon Advertising Agency - Portugal
• Escola Secundária Artística António Arroio

• Farmácia Pontes Leite
• Farmácia São João
• Federação Portuguesa de Futebol
• Fundação Benfica
• Fundação Calouste Gulbenkian 
• Fundação Casa da Música
• FUNDAÇÃO D. PEDRO IV
• Fundação Sporting
• GAP YEAR
• GIRL ON MOVE
• Groupe SEB
• GRUPO COMUNITÁRIO B.º ARMADOR
• Hospital Curry Cabral
• Hospital D. Estefânia
• Hospital dos Capuchos
• Hospital S. José
• Instituto de Segurança Social, I.P.
• Instituto Prometheus
• ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
• Junta de Freguesia de Marvila
• La Focacceria Pugliese
• Leões de Portugal
• Liceu Francês Charles Lepierre
• Lisboa Story Center
• Monte de Lua (Parque Monserrate)
• Nuclisol - Instituto Jean Piaget
• Optocentro
• ORIENTAR
• Pastelaria “Torp”
• Pingo Doce
• Plano Criativo Associação Cultural
• Pólo Comunitário Os Amigos de Sempre
• REFOOD - Alvalade
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
• Serviço Psiquiatria Geral e Transcultural do 
   Hospital Psiquiátrico de Lisboa
• Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol
• Sport Futebol Palmense
• Sport Lisboa e Benfica
• Sporting Clube de Portugal
• Swatch
• Teatro Contra-Senso
• Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada)
• Teatro Politeama
• TEATRO POLITEAMA
• Teatromosca
• Tervis clinic
• Timwe
• União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
   São João da Talha e Bobadela 
• Universidade Católica de Lisboa - Serviço Social
• USSC B.º ARMADOR
• USSC Bairro do Armador
• USSC DR. DOMINGOS BARREIRO
• Yellow Star Company

09

36
CONSELHO

PORTUGUÊS
PARA OS

REFUGIADOS

AGRADECI
MENTOS

PORTUGAL | TENDÊNCIAS DO ASILO EM 2016

Chegadas

691>
20%

TOTAL DE 
CHEGADAS
EM 2015 872

62%

Soluções

CAR

785

RECOLOCAÇÃO

254

PEDIDOS DE ASILO 
EM 2016 / POR MÊS

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ

NACIONALIDADES
PREDOMINANTES

UCRÂNIA

GUINÉ-CONACRI

IRAQUE

OUTROS

142

58

50

38

32

26

345

37
CONSELHO
PORTUGUÊS
PARA OS
REFUGIADOS

TENDÊNCIAS
DO ASILO

2016

Em matéria de alojamento, 
em 2016, o CPR apoia 
diretamente 1093 pessoas, 
785 através do CAR, 54 no 
Casa de Acolhimento para 
Crianças Refugiadas e 254 
pelo Programa de 
Recolocação.

CACR

54

38%
ñ

TN
Os 691 pedidos apresentados em Portugal em 2016 representam um 
decréscimo de 20% em comparação com 2015. Foram registados proteção 
foram registados 426 pedidos em território nacional (o que corresponde a 
62%) e 265 em postos de fronteira (38%). 

478 pedidos foram apresentados por homens (correspondendo a 69% 
do total dos pedidos) e 213 por mulheres (31%). Neste período foram 
igualmente registados 44 pedidos de asilo por menores não 
acompanhados.

TN

426

LOCAL DE APRESENTAÇÃO 
DE PEDIDOS DE PROTEÇÃO 

INTERNACIONAL

213 478

PF

265
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(1) Duas vezes por semana
(2) Três vezes por semana
(3) A partir de abril de 2015
(4) A partir de julho de 2015
(5) A partir de agosto de 2015
(6) Substitui Ana Mafalda Fernandes em setembro de 2015
(7) A partir de julho de 2015
(8) A partir de julho de 2015
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Bulgária

Burquina Faso

Camarões

China

Colômbia

Comores

Congo-Brazzaville

Costa Marfim

Croácia

Cuba

El Salvador

Egipto

Eritreia

Espanha

Etiópia

Fed. Russa

Gâmbia

Gana

Geórgia

Guiné Bissau

Guiné Conacri

Iémen

Índia

Irão

Iraque

Kosovo

Líbia

Líbano

Mali

Marrocos

Mauritânia

Moçambique

Moldávia

Nepal

Nigéria

Palestina

Paquistão

Quirgistão

RDC

Senegal

Serra Leoa

Síria

Somália

Sri Lanka

Tadjiquistão

Togo

Tunísia

Turquia

Ucrânia

Uganda

Venezuela

Zimbabue

Apátrida

TOTAL

1

2

1

2

4

2

1

1

1

1

7

4

1

2

1

5

2

5

1

4

11

59

1

3

1

4

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

3

2

4

1

1

1

39

1

2

2

1

1

1

3

1

1

3

1

2

1

1

13

6

1

4

1

2

48

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1

4

1

3

6

4

1

1

2

15

51

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

1

11

1

1

2

1

7

4

2

1

12

1

61

1

1

1

2

4

6

1

1

1

6

1

5

7

1

12

50

1

1

1

1

2

2

9

3

3

1

6

3

1

1

2

2

8

4

2

1

1

2

6

3

66

4

5

1

1

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

56

3

1

1

3

4

4

2

1

5

1

2

5

1

1

2

5

4

1

25

1

2

74

5

2

1

1

4

1

2

2

1

2

3

2

7

1

1

5

2

1

26

5

1

75

5

4

3

1

1

2

4

1

5

1

3

1

5

2

1

1

2

1

1

1

2

7

2

4

60

6

1

1

2

1

7

1

1

1

2

6

1

1

1

5

2

1

6

1

5

52

18

27

10

7

4

8

1

4

11

12

7

2

38

6

1

3

2

1

3

1

2

9

23

3

1

4

50

1

2

11

32

1

5

1

20

4

7

1

2

1

4

3

25

1

58

26

23

15

3

9

3

1

1

4

142

1

15

10

1

691

17

21

5

7

4

8

1

4

4

12

6

7

2

1

2

2

1

3

1

2

9

2

3

1

2

16

1

2

10

22

1

5

4

1

1

1

2

3

2

23

1

9

1

2

14

3

5

3

1

3

142

1

9

10

1

426

1

6

5

7

1

2

31

4

1

21

2

34

1

10

1

16

3

6

1

1

1

2

49

25

21

1

4

1

1

6

265

15

24

7

7

1

5

1

3

8

6

3

1

19

4

1

2

1

1

1

1

7

18

3

3

36

1

2

11

27

1

4

1

15

4

7

1

1

3

2

25

25

21

11

12

3

6

1

1

3

92

1

11

7

1

478

3

3

3

3

3

1

3

6

4

1

19

2

1

1

2

1

1

2

5

1

1

14

5

1

5

2

1

1

1

33

5

12

3

3

2

1

1

50

4

3

213

Fonte: CPR/SEF-GAR
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Jurista

Ângelo
7Merayo

Formad. Língua
Portuguesa

Técnica

Bárbara

Muktar
8Esmo

Apoio
Logístico
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ORGANIGRAMA
EQUIPA

CPR

PROTEÇÃO
INTERNACIONAL
EM PORTUGAL

Afeganistão

Angola

Argélia

Bangladesh

Bielorússia

Brasil

Bulgária

Burquina Faso

Camarões

China

Colômbia

Comores

Congo-Brazzaville

Costa Marfim

Croácia

Cuba

El Salvador

Egipto

Eritreia

Espanha

Etiópia

Fed. Russa

Gâmbia

Gana

Geórgia

Guiné Bissau

Guiné Conacri

Iémen

Índia

Irão

Iraque

Kosovo

Líbia

Líbano

Mali

Marrocos

Mauritânia

Moçambique

Moldávia

Nepal

Nigéria

Palestina

Paquistão

Quirgistão

RDC

Senegal

Serra Leoa

Síria

Somália

Sri Lanka

Tadjiquistão

Togo

Tunísia

Turquia

Ucrânia

Uganda

Venezuela

Zimbabue

Apátrida

TOTAL

1

2

1

2

4

2

1

1

1

1

7

4

1

2

1

5

2

5

1

4

11

59

1

3

1

4

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

3

2

4

1

1

1

39

1

2

2

1

1

1

3

1

1

3

1

2

1

1

13

6

1

4

1

2

48

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1

4

1

3

6

4

1

1

2

15

51

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

1

11

1

1

2

1

7

4

2

1

12

1

61

1

1

1

2

4

6

1

1

1

6

1

5

7

1

12

50

1

1

1

1

2

2

9

3

3

1

6

3

1

1

2

2

8

4

2

1

1

2

6

3

66

4

5

1

1

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

56

3

1

1

3

4

4

2

1

5

1

2

5

1

1

2

5

4

1

25

1

2

74

5

2

1

1

4

1

2

2

1

2

3

2

7

1

1

5

2

1

26

5

1

75

5

4

3

1

1

2

4

1

5

1

3

1

5

2

1

1

2

1

1

1

2

7

2

4

60

6

1

1

2

1

7

1

1

1

2

6

1

1

1

5

2

1

6

1

5

52

18

27

10

7

4

8

1

4

11

12

7

2

38

6

1

3

2

1

3

1

2

9

23

3

1

4

50

1

2

11

32

1

5

1

20

4

7

1

2

1

4

3

25

1

58

26

23

15

3

9

3

1

1

4

142

1

15

10

1

691

17

21

5

7

4

8

1

4

4

12

6

7

2

1

2

2

1

3

1

2

9

2

3

1

2

16

1

2

10

22

1

5

4

1

1

1

2

3

2

23

1

9

1

2

14

3

5

3

1

3

142

1

9

10

1

426

1

6

5

7

1

2

31

4

1

21

2

34

1

10

1

16

3

6

1

1

1

2

49

25

21

1

4

1

1

6

265

15

24

7

7

1

5

1

3

8

6

3

1

19

4

1

2

1

1

1

1

7

18

3

3

36

1

2

11

27

1

4

1

15

4

7

1

1

3

2

25

25

21

11

12

3

6

1

1

3

92

1

11

7

1

478

3

3

3

3

3

1

3

6

4

1

19

2

1

1

2

1

1

2

5

1

1

14

5

1

5

2

1

1

1

33

5

12

3

3

2

1

1

50

4

3
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Fonte: CPR/SEF-GAR
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